
 

 1 

 

2009 

Bestuur 2009 

ConcepT 

Jaarverslag 



 

 2 

 

  

2009 

 

Jaarverslag 

Bestuur 2009: 

Daan Spikker  Voorzitter 
Casper Rood  Secretaris 
Jeroen van der Stee Penningmeester 
Daan Amperse  Functionaris Externe Betrekkingen 
Yuri Mastenbroek Functionaris Onderwijs 
   Vice-voorzitter 

“Fortitudine vincimus” 



Jaarverslag 2009 – ConcepT, Studievereniging van Civiele Techniek aan de Universiteit Twente 

 

 3 

Voorwoord 

Na een druk jaar voor ConcepT ligt er een boekwerk waarin het verenigingsjaar beschreven staat. In dit 

jaarverslag wordt uitgelicht wat het bestuur 2009 is gerealiseerd en welke veranderingen ConcepT heeft 

ondergaan. 

Allereerst moet gezegd worden dat dit document hier niet had kunnen liggen zonder de constructieve feedback 

van onze Raad van Advies. Vandaar dat we deze gelegenheid aangrijpen om Bas Klaver, Sander Uijl, Daniël van 

Putten, Hendrik van Meerveld, Timon Bruggema en Mark van der Meer te bedanken voor hun inzet en input 

gedurende het hele jaar en tijdens het schrijven van dit jaarverslag. Daarnaast willen wij de leden bedanken die 

gedurende het jaar hun steun en kritiek hebben geuit en waardoor ConcepT al jaren een voortvarende sterke 

vereniging is. 

Het eenentwintigste bestuur der ConcepT wenst je veel leesplezier toe! 

 

Daan Spikker   Voorzitter 

Casper Rood  Secretaris 

Jeroen van der Stee Penningmeester 

Daan Amperse  Functionaris Externe Betrekkingen 

Yuri Mastenbroek Functionaris Onderwijs & Vice-Voorzitter 
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1. Inleiding 

De opbouw van dit jaarverslag zal de lijn van voorgaande jaren volgen. In hoofdstuk 2 wordt de terugkoppeling 

op het beleidsplan gegeven. Hierbij worden de beleidsdoelstellingen beschreven waarbij realisatie, eventuele 

knelpunten en advies voor de toekomst besproken wordt. In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen in het 

verenigingsjaar 2009 besproken. Hieronder vallen relaties, activisme, onderwijs, afstudeersteun en andere 

noemenswaardige ontwikkelingen waarmee ConcepT te maken heeft gekregen. Voor het eerst is er in dit 

Jaarverslag terugkoppeling op het Strategisch Plan van ConcepT. In hoofdstuk 4 worden de punten uit het 

Strategisch Plan vermeld waarin dit jaar belangrijke stappen zijn genomen. In hoofdstuk 5 is een overzicht van 

de activiteiten in het verenigingsjaar 2009 te vinden. Tevens is er een overzicht van de vele commissies van 

ConcepT en hetgeen ze dit jaar gedaan hebben. 
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2. Realisatie en terugkoppeling beleidsplan 2009 

Het beleidsplan van bestuur 2009 was een plan waarbij de focus lag op de kansen in het onderwijs. Naast deze 

focus komt in het beleidsplan 2009 ook de ambitie naar voren meer leden te betrekken in het “actieve” 

karakter van ConcepT. Hierbij ging het niet alleen om het echte activisme, maar ook om deelname bij 

activiteiten van ConcepT. 

De achterliggende gedachte is dat een verhoogde deelname aan activiteiten ook direct meer binding met 

ConcepT als gevolg heeft. Hierdoor voelen leden zich meer betrokken bij de vereniging en zijn ze sneller 

geneigd actief te worden in commissies. 

In dit hoofdstuk zullen alle beleidspunten aan bod komen en is het proces van realisatie en het uiteindelijke 

resultaat vastgelegd. In dit hoofdstuk zal ook ingegaan worden op extra beleidszaken die in 2009 aan de orde 

zijn gekomen. 

2.1 Vergroten betrokken ledenaantal  

Het jaar 2009 was een jaar waarin een bovengemiddeld aantal grote commissies opgestart moest worden, zo 

moesten naast de “standaard” commissies in 2009 ook de Studiereiscommissie en de Lustrumcommissie 

worden opgestart. Hierbij was het zaak het toenmalige actieve ledenbestand zoveel mogelijk te behouden en 

waar mogelijk uit te breiden met nieuwe leden. De grotere commissies zijn veelal gevuld met ouderejaars 

actieve leden, afkomstig uit kleinere commissies. Hierdoor ontstonden gaten in de kleinere commissies. Deze 

gaten zijn opgevuld met actieve eerstejaars studenten. 

Om te voorzien in deze stijging van activisme, moesten meer leden actief worden betrokken bij de vereniging. 

De grondslag hierbij is het zichtbaar maken van ConcepT voor leden die in eerste instantie weinig tot niets met 

hun lidmaatschap van ConcepT deden. 

Om hierin te kunnen voorzien, heeft het bestuur een aantal acties ondernomen om ConcepT beter bekend te 

maken onder de studenten. Deze zijn hieronder beschreven. 

2.1.1 Samenstellen voorlichtingsdocument activisme  

In de eerste helft van het bestuursjaar is gewerkt aan een voorlichtingsdocument, waarbij de focus 

voornamelijk lag op de (op dat moment aankomende) eerstejaars studenten. Het oorspronkelijke plan was één 

compleet en overzichtelijk document te leveren, waarin zowel de commissies en bijbehorende werkzaamheden 

als de vereniging zelf beschreven werden. Er is echter gekozen om het document op te splitsen in een 

informerend en een activerend document. 

Het informerende document, dat in de bus op weg naar het Introkamp is uitgedeeld, diende vooral ter 

bekendmaking van de vereniging en haar diensten. Hierbij was het de bedoeling dat bij eerstejaars studenten 

de interesse werd gewekt in de vereniging. 

Het activerende document, dat voorafgaande aan de commissiemarkt is uitgedeeld onder de eerstejaars 

studenten, was meer in lijn van het commissieboekje van de afgelopen jaren. Hierin zijn op het gebied van 

overzichtelijkheid, bondigheid en volledigheid de nodige aanpassingen gemaakt. Er is onder andere een 

hoofdstuk toegevoegd met betrekking tot de combinatie van commissiewerk en de studie. Ook is de 

overzichtelijkheid verbeterd bij het commissieoverzicht, waarbij ook foto’s van de commissies of 

karakteristieke activiteiten zijn geplaatst. Verder zijn in de documenten interviews met actieve leden 

opgenomen, om een beter beeld te geven van de werkzaamheden en ervaringen binnen de commissies. 
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Het doel van dit document is het tonen van de mogelijkheden van activisme bij ConcepT en het motiveren van 

de lezer om ook daadwerkelijk iets binnen ConcepT op te pakken. 

Het “nieuwe commissieboekje” is uitgedeeld in de collegezaal van de eerstejaars, voorafgaande aan de 

commissiemarkt, zodat de eerstejaars zich van tevoren al een beeld konden vormen van het aanbod van 

activisme bij ConcepT. Daarnaast is het nieuwe commissieboekje ook tijdens de commissiemarkt verstrekt aan 

andere geïnteresseerden. 

Met een tweetal overzichtelijke en inhoudelijke documenten, die vooral onder de eerstejaars studenten goed 

verspreid zijn, is voorzien in het opstellen van voorlichtingsdocumenten met betrekking tot activisme. Er kan 

hiermee gesteld worden dat de beleidsdoelstelling een toereikende invulling heeft gekregen. 

Het is aan te raden beide documenten in de toekomst te behouden en te updaten. Het samenvoegen van beide 

documenten tot één document is niet wenselijk, omdat hierdoor geen onderscheid meer kan worden gemaakt 

tussen het informerende en activerende deel. Ook is er op die wijze slechts één contactmoment met de 

doelgroep. 

Verder is het verstandig zoveel mogelijk persoonlijk contact met de leden te onderhouden, zodat ConcepT een 

zichtbare factor in het studentenleven blijft. 

2.1.2 Juiste balans creëren tussen formele en informele communicatie  

In het beleidsplan 2009 kwam naar voren dat er in de afgelopen jaren een voorkeur is ontstaan voor enkele 

communicatiemiddelen binnen ConcepT, waardoor andere communicatiemiddelen niet ten volle benut 

werden. Het bestuur heeft er zodoende voor gekozen de balans tussen formele en informele communicatie te 

evalueren. Er bestond aan het begin van bestuursjaar 2009 al een solide situatie op het gebied van formele 

communicatie, het bestuur heeft er zodoende voor gekozen vooral de informele communicatie, en in het 

bijzonder de Brug, aan te pakken. 

Vrijwel aan het begin van het bestuursjaar 2009 is de Brugcommissie opgestart, bestaande uit een drietal leden 

en een begeleidend bestuurslid. Deze commissie heeft als doel eenmaal per maand de Brug (het informele 

verenigingsblad van ConcepT) uit te brengen. De Brug heeft een informeler karakter dan de ConcepTueel en 

dient daarom ook als medium waarin alle minder serieuze informatie omtrent de vereniging naar de leden 

gecommuniceerd wordt. Hierbij gaat het vooral om zaken als activiteiten- en stageverslagen, een 

activiteitenagenda, een column, puzzels en ingestuurde brieven. Ook is er in de Brug ruimte gereserveerd voor 

advertenties van bedrijven. Het informele karakter van de Brug blijkt uit de insteek van de artikelen, die veelal 

door en voor leden geschreven worden. 

In een evaluatie van de Brug onder de leden is gebleken dat de nieuwe opzet van de Brug positief ontvangen is. 

De leden zijn tevreden over zowel de lay-out, als hoeveelheid pagina’s en de inhoud van de stukken. Deze 

respons is ook te merken bij het uitdelen van de Brug in de collegezalen, wat de verspreiding van de Brug onder 

de leden ten goede komt. Dit heeft gelijk een positief effect op de vergroting van het betrokken ledenaantal, 

omdat ook de minder betrokken leden op deze wijze ook meekrijgen wat er binnen ConcepT speelt. 

In de huidige opzet heeft de Brug een geringe overlap met de Infomail en de website, omdat in allen een 

activiteitenagenda wordt gepresenteerd. Het bestuur ziet dit niet als bezwaarlijk, omdat een bredere promotie 

van activiteiten juist wenselijk is. 

Naast de Brug heeft het bestuur een programma van eisen opgesteld met betrekking tot de website. De 

huidige website biedt ruimte voor een grote hoeveelheid informatie, maar is qua indeling en uiterlijk aan 

veroudering onderhevig is. Bij een mogelijke vernieuwing van de website kan dit programma van eisen als 

leidraad worden gebruikt. Het kandidaat-bestuur heeft aangegeven hiermee verder te gaan. 
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Er kan worden gesteld dat met de vernieuwing van de Brug vooral op het gebied van informele communicatie 

een grote stap gemaakt is, hiermee is de beleidsdoelstelling op het gebied van informele communicatie 

gehaald. Het bestuur raadt echter aan in de komende jaren andere uitingen van communicatie (zoals de 

website) ook onder de loep te nemen. Dit is een langer lopend proces, waarbij in de gaten moet worden 

gehouden dat er geen communicatiemiddelen verwaarloosd worden of hun doel verliezen. 

2.1.3 Conclusie 

Het betrokken ledenaantal kan onder andere gemeten worden door de aanwezigheid van leden in de ConcepT-

kamer, het aantal actieve leden en de deelnemersaantallen aan activiteiten van ConcepT. Het aantal actieve 

leden is in 2009 toegenomen ten opzichte van 2008. In het geval van de deelnemersaantallen bij activiteiten 

kan worden gesteld dat de activiteiten in 2009 vaak hun maximale deelnemersaantal al snel bereikten. Er is 

onder de leden veel interesse in de activiteiten van ConcepT. In welke mate de veranderingen in 2009 hieraan 

hebben bijgedragen, is moeilijk te bepalen. 

Er kan wel worden gesteld dat het huidige betrokken ledenaantal een basis biedt voor het behoud van 

voldoende interesse in activiteiten en activisme in de toekomst, maar dat dit niet automatisch een blijvende 

stabiele situatie oplevert. Er zal de komende jaren voldoende aandacht moeten blijven voor het betrekken van 

leden bij ConcepT. Vooral persoonlijke communicatie tussen het bestuur en de leden kan hierin een uitkomst 

bieden. 

2.2 Continuïteit ICT-voorzieningen ConcepT waarborgen 

Aan het begin van het bestuursjaar bleek na overleg met de mediacommissie dat er grote behoefte was aan 

vernieuwing van de ICT-backbone van ConcepT, de server. De toenmalige server was verouderd, waardoor een 

aantal essentiële functies voor het beheer waren uitgevallen. De server was zodoende aan vervanging toe. Het 

bestuur heeft ervoor gekozen de mediacommissie een budget te bieden voor het samenstellen van een 

vervangende server. De eis hierbij was dat de nieuwe server dezelfde mogelijkheden moest bieden als de oude 

server, maar ook sneller moest zijn. De installatie en ingebruikname van de nieuwe server heeft begin 

september plaatsgevonden. De server heeft uiteindelijk ongeveer €1400 gekost. 

Door middel van deze vernieuwing is een goed werkend intern netwerk gerealiseerd waarvan de komende 

jaren gebruik kan worden gemaakt. 

Naast de vernieuwing van de server moest in 2009 ook gekeken worden naar de toekomst van de 

mediacommissie zelf. De kennis met betrekking tot de ICT-voorzieningen van ConcepT is voornamelijk 

aanwezig bij commissieleden die de commissie naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gaan verlaten. De 

consequentie hiervan is het optreden van kennisverlies met betrekking tot de ICT-voorzieningen binnen 

ConcepT. Het bestuur heeft zichzelf als doel gesteld de kennis over de ICT-systemen binnen ConcepT te 

behouden, hiervoor zijn twee oplossingen gevonden. 

Allereerst is ervoor gekozen de mediacommissie met jongere leden aan te vullen, dit bleek lastiger dan 

verwacht. De mediacommissie is een specialistische commissie waarin niet zomaar iedereen kan en wil 

plaatsnemen, het is belangrijk dat de leden van de mediacommissie een gezonde combinatie van kennis over 

en interesse in ICT hebben. Het blijkt dat er hiervan bij ConcepT niet veel aanwezig zijn. Na een langdurige 

zoektocht heeft het bestuur uiteindelijk toch twee nieuwe leden aan de mediacommissie kunnen toevoegen. 

Zij zijn gemotiveerd om het beheer van de ICT-voorzieningen de komende jaren op zich te nemen. Het is 

verstandig de mediacommissie in 2010 waar mogelijk verder uit te breiden. 

Ten tweede is in 2009 gedocumenteerd welke ICT-voorzieningen er bij ConcepT aanwezig zijn en hoe deze zijn 

ingepast in het netwerk. Deze documentatie moet, ook bij het wegvallen van enkele leden van de 
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mediacommissie, zorgen dat de kennis over de huidige ICT-systemen binnen ConcepT behouden blijft. Het 

opstellen van deze documentatie is gedaan door de mediacommissie. 

2.3 Aanbod inhoudelijke activiteiten op regelmatige basis onderhouden  

Het budget van de InterExcie, de commissie verantwoordelijk voor de inhoudelijke activiteiten georganiseerd 

door ConcepT, is dit jaar vergroot. Met dit budget zijn afgelopen jaar veel inhoudelijke activiteiten 

georganiseerd. Zo hebben er 9 excursies, 5 lezingen, 1 workshop en 2 casestudies plaatsgevonden. Tevens zijn 

de Studentenstaaldag, de Nationale Staalbouwdag en de Betondag bezocht door een aantal ConcepT-leden. 

Excursies waren afgelopen jaar populair en vaak ging het maximaal aantal deelnemers mee. Het waren over het 

algemeen ook diverse groepen studenten die de excursies bezochten. Excursies en lezingen hebben zoveel 

mogelijk gespreid over het jaar plaatsgevonden. De InterExcie maakt gebruik van een jaarplanning waarin ook 

andere ConcepT activiteiten in worden opgenomen. Er is getracht elk kwartiel ongeveer evenveel excursies en 

lezingen plaats te laten vinden, ook is er gelet op doelgroepen van activiteiten zodat de belasting verspreid zou 

worden. ConcepT blijft echter vaak afhankelijk van externe partijen bij inhoudelijke activiteiten waardoor het 

inplannen ervan lastig blijft. 

In de toekomst moet beter gelet worden op het aantal excursies en lezingen dat wordt afgesloten in 

contracten. In 2008 zijn zoveel activiteiten opgenomen in contracten dat het niet mogelijk is gebleken al deze 

activiteiten in te plannen waardoor niet aan alle contracten kon worden voldaan. Vooral het opnemen van 

workshops levert problemen op. Er zijn dit jaar dan ook minder nieuwe workshops in de contracten 

opgenomen. Workshops worden niet meer in contracten opgenomen en zijn uit de 

samenwerkingsmogelijkheden geschrapt. ConcepT kan in de toekomst zelf bedrijven benaderen wanneer zij 

het nodig acht een workshop te geven. 

Het afgelopen jaar lijkt een trend in gang gezet, mensen melden zich veel te gemakkelijk af voor activiteiten op 

het laatste moment. Dit is erg lastig voor de commissie en voor deelnemende bedrijven. Vandaar dat is 

besloten dat de secretaris een lijst met afmeldingen voor alle activiteiten gaat bijhouden en regelmatige 

afmelders krijgen een waarschuwingsmail. Regelmatige afmelders zullen een lagere prioriteit hebben als een 

excursie vol zit. Het kandidaat-bestuur zal dit gaan implementeren. 

Zo is er dit jaar weer een AutoCAD cursus georganiseerd waar het maximale aantal van 18 deelnemers aan 

meedoen. Er is tevens gekeken naar het aanbieden van andere cursussen, zoals bijvoorbeeld speedreading, 

maar dit bleek niet haalbaar vanwege financiële redenen. Met de Student Union is besproken dat het wellicht 

interessant zou zijn, als zij deze cursussen zouden aanbieden en de promotie bij de studieverenigingen zouden 

leggen. De Student Union onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit soort cursussen universiteitsbreed 

aan te bieden. 

In 2009 heeft voor het eerst de ConcepT Business Course (CBC) plaatsgevonden. In twee dagen zijn een aantal 

masterstudenten langs verschillende bedrijven gegaan om hier aan de slag te gaan met inhoudelijke 

casestudies. Het was een geslaagde activiteit en de volgende CBC-commissie is opgestart. Een uitgebreider 

verslag van de CBC is te vinden in hoofdstuk 4 paragraaf 2. 

Daarnaast zijn dit jaar door het bestuur enkele beurzen bezocht waarbij de geschiktheid voor ConcepT bekeken 

is. In 2010 bestaat er daarom voor leden de mogelijkheid om vanuit ConcepT voordelig een grootschalig, 

civieltechnisch congres van het kennisplatform CROW, CROW XL, te bezoeken. 

Er is gekeken naar de mogelijkheid van een vast contract met een busmaatschappij zodat het huren van een 

bus in de toekomst voordeliger zou zijn. Luttikhuis is de meest gebruikte maatschappij maar zijn voorstel bleek 

niet voordeliger dan de prijzen die hij ons momenteel rekent. 
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2.4 Richtlijn afstudeermaanden schrijven  

Aan het eind van elk bestuursjaar wordt de afstudeermaandenuitkering vastgesteld. Dit is een complex en 

omvangrijk proces waarin duizenden euro’s omgaan. Omdat deze afstudeermaanden van vitaal belang zijn voor 

het activisme binnen ConcepT, is het belangrijk dat in dit proces geen fouten gemaakt worden. Diepgaande 

kennis van afstudeermaanden is elk bestuursjaar slechts geconcentreerd bij een enkeling in het bestuur. Na 

elke bestuurswissel bestaat zodoende het gevaar van kennisverlies. Daarom is in dit jaar in een werkgroep 

bestaande uit D. Spikker, J.A.J.M Peeters, H. van Meerveld en D.R. van Putten geschreven aan een algemene 

richtlijn afstudeermaanden. Deze richtlijn is momenteel al ver in ontwikkeling maar is van dusdanig belang voor 

ConcepT dat meer tijd is uitgetrokken voor de afronding dan vooraf gepland. De werkgroep blijft na de 

bestuurswissel doorwerken en het document zal kort erna afgerond worden. 

In dit document is onderscheid gemaakt tussen het verkrijgen van afstudeermaanden en het verdelen van de 

maanden binnen ConcepT. Het eerste proces is beschreven als een uitgebreid stappenplan, hierin zijn 

ervaringen van bestuurders van de afgelopen jaren meegenomen. Dit heeft geleid tot een compleet overzicht 

van de te nemen stappen, maar ook de risico’s en kansen die bij bepaalde gebeurtenissen horen. 

Tevens is de interne verdeling van maanden beschreven. Aangezien ConcepT te maken heeft met een 

veranderlijke onvoorspelbare maandenhoeveelheid is het van belang dat het bestuur is voorbereid op het 

maken van moeilijke beslissingen over het verstrekken van maanden aan actieve leden. De 

afstudeermaandenrichtlijn vormt een kader waarin keuzes gemaakt kunnen worden op basis van opgedane 

kennis en een voorwaardenstelsel. Daarbij vormt het ook een voorwaardenstelsel waaruit het ConcepT-lid kan 

afleiden waarom en hoeveel maanden hij of zij kan krijgen voor groot activisme. Hiermee kan het bestuur 

geadviseerd worden op momenten dat ConcepT een overschot of tekort aan afstudeersteun heeft. De richtlijn  

wordt gekoppeld aan het bestuursdraaiboek, waardoor kennis van afstudeermaanden al in het begin van een 

bestuursjaar bekend is. 

2.5 Meer draagvlak creëren binnen Opleiding 

Een van de speerpunten van het bestuur was het creëren van meer draagvlak voor ConcepT binnen de 

opleiding. De komst van een nieuwe opleidingsdirecteur maakte dit nog belangrijker. Het vergroten van het 

draagvlak is gedaan door het opstarten van evaluatiegroepen, het verkrijgen van meer invloed bij de 

voorlichtingsdagen en het opbouwen van een goede relatie met de nieuwe opleidingsdirecteur. 

Behalve aan deze punten is ook de relatie met de vakgroep Bouw/Infra het afgelopen jaar sterk verbeterd. 

ConcepT is uitgenodigd bij vakgroepvergaderingen om te presenteren wat ConcepT kan betekenen voor de 

vakgroep en de daarbij horende docenten. Er is vooral gesproken over het organiseren van excursies door 

ConcepT. Hopelijk zullen docenten de komende jaren ConcepT eerder benaderen voor het organiseren van 

excursies. Het kandidaat-bestuur zal het contact met de vakgroep Bouw/Infra continueren. 

2.5.1 Evaluatiegroepen opzetten 

Er is gebleken dat de schriftelijke evaluaties vaak erg oppervlakkige feedback opleveren. Een van de 

beleidspunten van het bestuur was dan ook het opzetten van evaluatiegroepen. Deze groepen zouden in 

discussievorm vakken evalueren om op die manier concretere feedback en specifieke voorstellen tot 

verbetering te verkrijgen. Eerdere jaren is ook getracht dit op te zetten maar door gebrek aan medewerking 

vanuit de opleiding of gebrek aan interesse vanuit de studenten kon dit niet gerealiseerd worden. 

In het begin van het jaar is er een oriënterend gesprek geweest met de opleidingsdirecteur (OLD) naar de 

mogelijkheden tot het opzetten van evaluatiegroepen. Zowel de OLD als de opleidingscommissie (OLC) stonden 
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positief tegenover de evaluatiegroepen. Het bestuur heeft vervolgens een document opgesteld waarin een 

plan werd gepresenteerd voor de opzet van de evaluatiegroepen. Bij het opstellen van dit plan is o.a. gekeken 

naar het evaluatiebeleid bij Technische Geneeskunde en Biomedische Technologie waar evaluatiegroepen al 

langer positief worden ervaren. Na een tweede overleg met de OLD is een pilot gedraaid in het vierde kwartiel. 

Uit deze pilot is gebleken dat de evaluatiegroepen een toegevoegde waarde konden hebben en zoals gewenst 

specifiekere feedback en voorstellen opleverden. Ook is gebleken dat er voldoende studenten wilden 

meewerken, het aanbieden van een lunch tijdens de bijeenkomsten heeft bijgedragen aan de aantrekkelijkheid 

van de evaluatiegroepen. 

Na deze pilot heeft er wederom een gesprek met de OLD plaatsgevonden waarin enkele verbeterpunten 

werden aangedragen. Vervolgens heeft een overleg met de werkgroep kwaliteitszorg van de opleiding (waar 3 

oud-bestuurders in hebben plaatsgenomen) plaatsgevonden. Hier is besloten de opzet iets te veranderen zodat 

de schriftelijke evaluaties en de discussiebijeenkomsten beter op elkaar aan zouden sluiten. Tijdens de 

discussies zullen de uitkomsten van de schriftelijke evaluaties worden meegenomen, er is echter nog steeds 

ruimte voor open discussie. Dit is een punt waar het bestuur zich sterk voor heeft gemaakt. Uiteindelijk zal een 

document opgesteld worden waarin de bevindingen van de schriftelijke evaluaties en de 

evaluatiebijeenkomsten worden gecombineerd. 

Een ander punt dat altijd al ter discussie heeft gestaan, is de terugkoppeling van evaluaties naar studenten. 

Veel studenten kregen de indruk dat er niets met de schriftelijke evaluaties werd gedaan door de opleiding. 

Ook dit is aangedragen bij de gesprekken met de OLD en bij de OLC-vergaderingen. De OLC is van mening dat 

de uitkomsten van de evaluaties niet geheel openbaar moeten zijn. Niet de hele universiteit of zelfs mensen 

van buiten de universiteit hoeven de evaluaties in te zien. Vandaar dat is besloten een BlackBoard site aan te 

maken waar de uitkomsten van evaluaties online worden gezet zodat studenten die hier in geïnteresseerd zijn 

zich hier kunnen aanmelden. In het document wat online inzichtelijk is, zullen ook opmerkingen van de OLD 

worden opgenomen. 

Ook zal er een terugkoppeling zijn op het ConcepT-forum waarbij ruimte geboden wordt voor een discussie. 

Zodra de evaluatiebijeenkomsten van het eerste kwartiel zijn uitgewerkt, zal deze terugkoppeling plaatsvinden. 

Op moment van schrijven staan de bijeenkomsten voor de vakken van het eerste kwartiel gepland. Ook onder 

de eerstejaars is genoeg animo gevonden. Momenteel zullen alleen de Bachelor vakken op deze manier 

worden geëvalueerd. Naar de Master evaluaties is nog niet uitgebreid gekeken, er zijn wel een aantal 

masterstudenten geïnteresseerd maar doordat zij allen verschillende vakken volgen, is het moeilijk meerdere 

personen voor alle vakken te vinden. Het kandidaat-bestuur zal het komende jaar de mogelijkheden op dit 

gebied onderzoeken. Er kan gesteld worden dat deze doelstelling naar verwachting is gerealiseerd het 

afgelopen jaar. 

2.5.2 Meer betrokkenheid bij Voorlichtingsdagen 

Het bestuur wilde de betrokkenheid van ConcepT bij de voorlichtingsdagen vergroten, omdat ConcepT een 

goed beeld kan geven van het studeren van Civiele Techniek in Enschede. 

Het afgelopen jaar is de relatie met Bureau Communicatie sterk verbeterd. De inbreng van ConcepT bij 

voorlichtingsdagen is sterk toegenomen. Het afgelopen jaar is ConcepT meerdere malen uitgenodigd mee te 

denken over de voorlichtingsdagen van Civiele Techniek. Samen met Bureau Communicatie, de OLD en het 

voorlichtingsteam is meerdere malen overlegd. Tijdens deze overleggen heeft ConcepT meegedacht over de 

invulling van de dag. 

Tijdens de voorlichtingsdagen in het voorjaar heeft ConcepT een presentatie gehouden, is ConcepT met een 

stand aanwezig geweest in de zaal en een prijsvraag gehouden. Uit de evaluatie bleek dat een presentatie van 
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de rolmodelstudent en een presentatie van ConcepT te veel van het goede was. Er is besloten beide 

presentaties te combineren. Sinds de voorlichtingsdagen van november zijn er weer ConcepT 

voorlichtingsflyers uitgedeeld, deze zijn door Bureau Communicatie en door ConcepT-leden positief ontvangen. 

ConcepT wordt sinds dit jaar betrokken bij de voorlichting van nieuwe CTW medewerkers. Nieuwe 

medewerkers worden rondgeleid bij de studieverenigingen, voorheen werd alleen W.S.G. Isaac Newton 

bezocht. Nieuwe medewerkers raken hierdoor eerder bekend met ConcepT en zodoende wordt de drempel om 

ConcepT te benaderen voor bijvoorbeeld een excursie lager. 

2.5.3 Goede relatie met de nieuwe Opleidingsdirecteur realiseren 

In het begin van dit jaar is G.M.G.M. Van Lieshout afgetreden als opleidingsdirecteur (OLD). Zijn vervanger is 

C.M. Dohmen-Janssen. Om het draagvlak van ConcepT te vergroten op het gebied van onderwijs was het van 

groot belang dat er vanaf het begin gewerkt werd aan de relatie met de nieuwe OLD. Gesteld kan worden dat 

de samenwerking tot dusverre positief is verlopen. Er hebben op regelmatige basis gesprekken plaatsgevonden 

en er kon elk moment aangeklopt worden voor een vraag of voor het maken van een afspraak. ConcepT is 

regelmatig door de OLD benaderd voor verschillende zaken. C.M. Dohmen-Janssen staat positief tegen de 

betrokkenheid van ConcepT en studenten in het algemeen bij de opleiding en staat open voor voorstellen van 

studenten. 

2.6 Overige beleidspunten 

Naast de beleidsdoelstellingen uit het beleidsplan 2009 zijn er enkele andere beleidspunten naar voren 

gekomen gedurende het jaar 2009. Dit zijn beleidsdoelstellingen van voorgaande jaren, die in 2009 moesten 

worden voortgezet of afgerond. Deze zijn hieronder beschreven. 

2.6.1 Huisstijl  

In de eerste helft van 2009 is in de ConcepT-kamer en op de website een inventarisatie gehouden van de 

mening van de leden met betrekking tot een uniforme huisstijl voor ConcepT. Het ging hierbij vooral om het 

logo, waarvoor een tweetal alternatieven zijn gepresenteerd. Eén van deze alternatieven was gebaseerd op 

basis van het huidige logo, de andere was gebaseerd op een nieuw logo. De mening van de leden over deze 

beide alternatieven was verdeeld, maar de voorkeur lag bij het alternatief op basis van het huidige logo. 

Zodoende heeft het bestuur gekozen om het huidige logo te behouden. 

Hierna begon een tweede ontwerptraject, waarbij de externe communicatie de voorkeur heeft gekregen. Op 

basis van het huidige briefpapier en de ontworpen huisstijl op basis van het oude logo heeft het bestuur een 

meer eigentijds briefpapier ontworpen en zijn enveloppen en visitekaartjes in dezelfde stijl ontworpen. Deze 

ontwerpen zijn op de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering gepresenteerd als zijnde nieuwe huisstijl. Gelijktijdig 

is een inventarisatie gemaakt van de kosten van het drukken van deze uitingen van de huisstijl bij verschillende 

drukkers. Hier zijn meerdere antwoorden op ontvangen door het bestuur en op basis van de prijs-

kwaliteitverhouding is gekozen voor één van de drukkers, te weten Printec Offset. Momenteel is het drukken 

van de nieuwe huisstijl nog niet afgerond, door slechte communicatie met de drukker. 

De huisstijl op het gebied van interne communicatie is nog niet meegenomen in het ontwerptraject, doordat 

het betrekken hiervan te hoog gegrepen is. Het doorvoeren van een complete huisstijl op zowel intern als 

extern vlak is een tijds- en kennisintensieve operatie en is in het verleden onderschat. Het bestuur adviseert 

hiervoor een derde partij in handen te nemen, hiervoor zijn de contacten inmiddels al gelegd. Het is geen 

probleem de interne en externe uitingen van de huisstijl van elkaar te scheiden, omdat deze niet nauw met 

elkaar verbonden zijn. 
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2.6.2 CRM-systeem 

Al een aantal jaren wordt er binnen ConcepT gezocht naar een vervanger voor het sterk verouderde Customer 

Relation Management systeem, ContacT. Door de jaren heen is er een lijst van wensen en eisen door ConcepT 

ontwikkeld. De belangrijkste punten vanuit het oogpunt van ConcepT zijn: 

 Mogelijkheden om commissies ermee te laten werken, met eigen accounts en eigen rechten 

 Agenda gebonden, zodat afspraken kunnen worden ingepland 

 Factuurherinneringen en contractherinneringen 

 Programma zonder bugs (Op dit moment zitten die veel te veel in ContacT) 

 Overzichtelijk bedrijvenoverzicht 

Dit jaar is er vanuit de Student Union een werkgroep opgericht, hierin neemt ConcepT ook zitting. De 

samenwerking met de Student Union zorgt er voor dat het systeem betaalbaar is maar sterk naar onze wensen 

kan worden ingevuld. ConcepT speelt vanuit de studieverenigingen een belangrijke rol doordat ConcepT al 

eerder heeft gekeken naar een mogelijk nieuw CRM-systeem. Hierdoor had ConcepT al een gedegen lijst met 

eisen en wensen. Omdat deze lijst al vrij compleet was en eigenlijk de hoofdpunten voor een CRM-systeem 

bevatte, is hierop verder gebouwd. 

Aan de hand van het programma van eisen is een tiental offertes opgevraagd. Deze offertes liepen uiteen van 

€5.000 tot €80.000. Uit deze tien offertes zijn de twee beste offertes gekozen, met behulp van opgestelde 

criteria. De prijs van de twee overgebleven offertes ligt net binnen het budget wat de Student Union 

beschikbaar heeft voor het CRM-systeem. De twee overgebleven producenten komen binnenkort een 

presentatie met een demo geven. Dit vindt begin 2010 plaats. Aan de hand van deze demo wordt de beste 

producent geselecteerd. De planning voor de definitieve oplevering ligt op september 2010. Dan moet het 

systeem uitvoerig getest zijn en moet het voldoen aan de verwachting van de verenigingen. 

De financiering van het CRM-systeem wordt voor het grootste deel door de Student Union betaald. ConcepT 

betaald bij voltooiing een bedrag tussen de €300 en €800 aan initiële kosten. Dit bedrag is afhankelijk van het 

aantal verenigingen dat meedoet. De verwachting is dat er minimaal tien andere verenigingen van de UT mee 

willen doen. Wanneer andere verenigingen later nog in willen stappen is dit mogelijk, maar dan betalen ze een 

hoger bedrag dan de verenigingen die al vanaf het begin meedoen. 

Verder zijn er jaarlijkse kosten aan het CRM-systeem gebonden. Dit komt doordat er licenties met het CRM-

systeem gemoeid gaan. Daarnaast wordt er tevens een onderhoudscontract afgesloten voor updates en om te 

zorgen dat het systeem bugvrij blijft. Het is zaak dat zoveel mogelijk verenigingen meedoen, zodat de kosten 

per vereniging laag uitvallen. Op dit moment hebben zo’n tien verenigingen een toezegging gedaan mee te 

willen doen mocht het systeem aan hun eisen voldoen. De jaarlijkse kosten voor het CRM-systeem dat ConcepT 

dan aan kan schaffen zullen ongeveer €400 zijn (ongeveer gelijk aan de kosten voor het boekhoudprogramma 

“EXACT”). Hierin zijn alle licenties en onderhoudskosten opgenomen. Er wordt verwacht dat het CRM-systeem 

een goede vervanger voor het sterk verouderde ContacT zal worden. Het bestuur raadt aan in 2010 in de 

werkgroep te blijven en mogelijk het systeem aan te schaffen. 

2.7 Ontwikkelingen in 2009 

2.7.1 CarrièrePortal  

De CarrièrePortal is al enkele jaren in ontwikkeling. De CarrièrePortal moet een centrale plek op internet 

worden waarop studenten en bedrijven in contact met elkaar worden gebracht. Het in contact brengen van 

studenten en bedrijven doet ConcepT al vele jaren, maar met de CarrièrePortal zijn alle studenten 
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universiteitsbreed te bereiken. Daarnaast biedt de CarrièrePortal de mogelijkheid voor studenten om 

informatie in te winnen over ontwikkelingsmogelijkheden tijdens hun studie, zoals bijvoorbeeld cursussen, 

excursies, activisme en bijbanen. Naast informatie biedt de CarrièrePortal ook een aantal nuttig tools zoals een 

competentieportfolio en CV-database. 

De CarrièrePortal wordt ontwikkeld vanuit het Overleg Studieverenigingen (OS) en Student Union, omdat er 

voor studieverenigingen een aantal voordelen aan het systeem zitten. Het wordt vooral opgericht voor de 

studenten in het algemeen. Voor de verenigingen zou er nog een financieel voordeel aan kunnen zitten. 

Bedrijvenpagina’s die nu op de websites van de verenigingen staan worden gebundeld op één website. 

Bedrijven die ConcepT nog niet sponsoren, kunnen via de CarrièrePortal aangeven dat ze geïnteresseerd zijn in 

ConcepT en op die manier kan ConcepT nieuwe sponsors krijgen. Op basis van het aantal bedrijven per 

vereniging worden studieverenigingen uitbetaald. 

De planning op dit moment is dat de CarrièrePortal begin 2010 in gebruik wordt genomen. Echter is dit nog 

afhankelijk of de stichting dan opgericht is en of alles juridisch verantwoord is. Wanneer dit allemaal in orde is 

zullen bedrijven benaderd worden. Wanneer er voldoende bedrijven op staan zullen de studenten op de 

hoogte worden gebracht en wordt de CarrièrePortal officieel geopend. Totdat de site officieel geopend is 

hoeven bedrijven nog niets te betalen voor de CarrièrePortal. Het contract zal dan ook vanaf de officiële 

opening één jaar geldig zijn. 

Tot maart 2010 zijn alle verenigingen gebonden aan de CarrièrePortal, omdat er tot die tijd een contract is 

getekend. Daarna kan de CarrièrePortal op losse schroeven komen te staan, omdat verenigingen er geen heil 

meer in zien en er zodoende mee stoppen. Mocht dit zo zijn, dan gaat het idee van de CarrièrePortal verloren. 

Dit wordt dan ook in maart 2010 bekeken. ConcepT zal de CarrièrePortal blijven steunen, mits belangrijke 

verenigingen mee doen. Wanneer dit niet zo is zal er bij ConcepT heel goed gekeken moeten worden of er nog 

voordelen aan de CarrièrePortal verbonden zijn. Dit moet dus in maart bekeken worden. 

2.7.2 IBBS2 

De opvolger van het Integraal BoekenBestelSysteem 1, heet iBBS 2. Dit vernieuwde boekensysteem is een 

product vanuit een samenwerking met het Overleg Studieverenigingen. De grootste kostenpost is door de 

faculteiten gedekt. In de beginperiode kampte het systeem met kinderziektes. Nu deze deels verholpen zijn 

werkt de Boekencommissie met tevredenheid met het nieuwe systeem. In de nabije toekomst worden de 

laatste problemen met het systeem opgelost. 

2.7.3 Boekencontract 

In 2009 is een nieuw boekencontract ondertekend geldend tot het einde van het collegejaar 2012-2013. Dit 

boekencontract geldt inmiddels voor bijna alle studieverenigingen en geldt in de toekomst voor alle 

studieverenigingen aan de UT en is voortgekomen uit het Overleg Studieverenigingen. Na een selectieproces 

heeft Broekhuis de voorkeur gekregen boven oud-leverancier New Bricks op basis van prijzen en voorwaarden. 
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3. Verslag bestuur 2009 

3.1 Algemeen 

ConcepT heeft in het jaar 2009 een succesvol jaar gedraaid. Er zijn veel activiteiten naar tevredenheid verlopen 

en er zijn commissies opgestart die activiteiten in het volgende jaar garanderen. De positie van ConcepT is op 

een aantal fronten verbeterd en ook financieel kan ConcepT ondanks de recessie terugkijken op een goed jaar. 

In dit hoofdstuk zullen de verschillende aspecten van de vereniging beschreven worden. 

3.2 Activisme 

3.2.1 Algemeen 

Het jaar 2009 was een uitzonderlijk druk jaar wat activisme betreft. Naast de gebruikelijke commissies, 

moesten ook de Lustrumcommissie, de Studiereiscommissie 2010 en de Brugcommissie worden opgestart. Dit 

betekende dat er 16 extra commissievacatures moesten worden gevuld, naast de gebruikelijke vacatures in de 

andere commissies. Dit betekent dat er in 2009 een groot beroep gedaan is op de jongere generaties (2007 en 

later), om alle vacatures te vullen. 

De Studiereiscommissie is hierop een uitzondering, deze bestaat uit leden van de generaties 2005 (1) en 2006 

(5), waarvan er een aantal nog niet eerder actief zijn geweest binnen ConcepT. De Studiereiscommissie was dit 

jaar moeilijk te vullen, in verband met de persoonlijke planning van de huidige commissieleden. Na overleg met 

leden uit de voorgaande en huidige studiereiscommissie is zodoende besloten de Studiereis in het najaar van 

2010 te laten plaatsvinden. 

Ondanks de grote druk op de leden, konden toch alle commissievacatures worden gevuld. De “zwaardere” 

commissies, zoals de Symposiumcommissie en de Almanakcommissie, bestaan dit jaar voornamelijk uit leden 

afkomstig uit generatie 2007. De overige commissies, zoals de Introkampcommissie en de 

Buitenlandreiscommissie, putten hun leden voornamelijk uit generatie 2008. 

Het bestuur heeft voor het kandidaat-bestuur 2010 een zevental sollicitaties ontvangen. Na de 

selectieprocedure zijn uiteindelijk zes kandidaat-bestuurders naar voren gekomen. Van deze zes personen is er 

één afkomstig uit generatie 2006 en zijn er vijf afkomstig uit generatie 2007. 

3.2.2 Activering eerstejaars  

Generatie 2009 bestaat uit ongeveer 70 studenten, wat een relatief kleine generatie is. 

Het bestuur heeft gemerkt dat evenals andere jaren, de eerste stap tot activisme al tijdens de Kick-In wordt 

gemaakt. De factoren die hierin spelen zijn onder andere de uitstraling van de vereniging, maar ook de 

doegroep waarin de eerstejaars zitten. Doegroepouders die actief zijn bij ConcepT, dragen dit vaak over. In 

2009 zijn een aantal bestuurders actief betrokken geweest bij de doegroepen van Civiele Techniek, waardoor al 

in een vroegtijdig stadium contact ontstond tussen de eerstejaars studenten en ConcepT. Dit werd vanuit beide 

kanten positief ervaren, het is zodoende aan te raden dit de komende jaren voort te zetten. 

Tijdens de Kick-In is evenals in 2008 een kennismakingsborrel gehouden, welke ook dit jaar weer druk werd 

bezocht. Ook tijdens het Introkamp is er tussen het bestuur en de eerstejaars veel contact geweest, waardoor 

de eerstejaars al enthousiast gemaakt konden worden voor de vereniging. 
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Verder heeft een aantal weken na de Kick-In wederom de commissiemarkt plaatsgevonden. Hier kwamen zoals 

gebruikelijk vooral veel eerstejaars op af. Dit heeft geresulteerd in 23 actieve eerstejaars (generatie 2009), als 

gevolg van de commissiemarkt. De verdeling is als volgt: 

AktiviteitenCommissie:  8 
Borrelcommissie:   3 
ConcepTueelcommissie:  1 
EerstejaarsCommissie:  8 
InterExcie:   2 
Mediacommissie:  1 

In de eerste helft van bestuursjaar 2009 zijn enkele (op dat moment) eerstejaars uit generatie 2008 actief 

geworden bij ConcepT. Dit ging om 4 leden, waardoor het totale aantal nieuwe actieve eerstejaars in 2009 

uitkomt op 27. Het totaal aantal nieuwe actieve leden in 2009 is 33. Het totaal aantal actieve leden is 

momenteel 111. 

Uit de verdeling blijkt dat de eerstejaars vooral in de kleinere commissies terecht komen, waardoor ze de plaats 

overnemen van ouderejaars studenten. Deze ouderejaars studenten zijn over het algemeen doorgeschoven 

naar de grotere commissies. Het bestuur is tevreden over de manier waarop de actieve eerstejaars zijn 

verdeeld over de commissies. 

3.3 Inventaris 

3.3.1 ConcepT-kamer 

In 2009 is vooral gekeken naar de manier waarop de doorstroming in de kamer zo logisch mogelijk zou kunnen 

verlopen. Er is zodoende gekozen voor het verplaatsen van de koffietafel naar het midden van de kamer. Dit 

zorgt ervoor dat mensen bij binnenkomst eerst koffie kunnen pakken en daarna kunnen gaan zitten op één van 

de banken. De zit hoek is door het vrijkomen van extra ruimte uitgebreid met een extra bank, zodat grotere 

groepen studenten tegelijk kunnen plaatsnemen in de kamer. De kapstok is in de nieuwe indeling buiten de 

kamer geplaatst. 

3.3.2 Computerpark 

Gedurende het jaar zijn er kleine problemen geweest met de installaties van de computers. Dit zijn vooral 

softwarematige problemen geweest, de hardware functioneert naar behoren. Er is zodoende geen (groot) 

onderhoud geweest aan het computerpark. 

De aansturing van het computerpark, de server, is dit jaar vervangen. De Mediacommissie heeft hiervoor zorg 

gedragen. 

3.3.3 Borrelkelder 

De borrelkelder is in de vakantie flink aangepakt. H.G. Nomden, J.A.J.M. Peeters en J.A. van der Stee hebben 

hier het grootste aandeel in gehad. Zij hebben er onder andere voor gezorgd dat er een gloednieuwe 

glazenkast staat, welke op positieve wijze bijdraagt aan de uitstraling van de borrelkelder. Ook is het nodige 

schilderwerk aan de bar en de muren verricht, waardoor de borrelkelder een frissere uitstraling heeft 

gekregen. Verder is er geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie. 

Gedurende het jaar is gebleken dat de nieuwe toplaag van de vloer (die in 2008 is aangelegd) niet goed is 

gehecht aan de onderlaag. Dit heeft als gevolg dat er stukken vloer zijn losgelaten en er lelijke plekken 
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achterblijven. Hiervoor is nog geen oplossing gevonden door een afstandelijke houding van het Facilitair 

Bedrijf. 

3.4 Bestuur 2009 

Het bestuur heeft in 2009 goed gefunctioneerd. Naast hun vaste bestuurstaken hebben verschillende leden van 

het bestuur ook nevenfuncties opgepakt waarbij het belang van ConcepT behartigd is. 

De Voorzitter heeft dit jaar plaats genomen in de Algemene Ledenvergadering van het Overleg 

Studieverenigingen Daarnaast heeft hij zitting genomen in het bestuur van KIVI NIRIA vakafdeling Bouw & 

Waterbouw, de vakafdeling Waterbeheer en het bestuur van de Betonvereniging. 

De Functionaris Externe Betrekkingen (FEB) heeft dit jaar de Externe Betrekkingen overleggen vanuit het 

Overleg Studieverenigingen bijgewoond. Daarnaast is er door de FEB plaatsgenomen in de werkgroep voor de 

ontwikkeling van een Customer Relationship Management systeem. Verder zijn de vergaderingen van de 

CarriérePortal en de vergaderingen van de Raad van Toezicht van de bedrijvendagen ook onder de hoede van 

de FEB gekomen. Als laatste heeft de FEB nog een bijdrage geleverd aan de organisatie van de Introductie 

vanuit het Overleg Studievereniging tijdens de Kick-In. 

De taken van de Functionaris Interne Betrekkingen (FIB) zijn in 2009 verdeeld over de Secretaris en de 

Functionaris Onderwijs. De communicatie met de leden is echter door het gehele bestuur opgepakt, waarbij 

het ook ging om de werving van nieuwe actieve leden. Dit heeft gedurende het jaar geen problemen 

opgeleverd. 

De Functionaris Onderwijs (FO) heeft zoals gebruikelijk als gast plaatsgenomen in de Opleidingscommissie van 

de opleiding. Ook is de FO afgevaardigd bij de Algemene Ledenvergaderingen van het Overleg 

Studieverenigingen en is hij aanwezig geweest bij het Overleg Onderwijs Commissarissen. 

3.5 Externe Betrekkingen 

Afgelopen jaar is weer een goed jaar geweest wat betreft de sponsoring van ConcepT. Ondanks de 

economische crisis, is bij ConcepT dit jaar een hoger sponsorbedrag binnengehaald dan voorgaande jaren. Het 

grootste deel van de contacten van ConcepT gaf aan niet of nauwelijks last te hebben van de crisis. Dit komt 

deels doordat de economische curve in de bouw vaak een half jaar later komt dan in de andere sectoren. Ook 

heeft de civiele sector vaak minder last van de crisis door overheidsstimulans en conjunctuur in de 

bouwwereld. 

Er zijn dit jaar wel een aantal kleinere sponsoren afgevallen wat betreft de jaarcontracten. Dit komt doordat 

deze bedrijven afgelopen minder opdrachten binnen gekregen hebben dan verwacht. Bij sommige bedrijven 

lag de sponsorvoorkeur bij inhoudelijke activiteiten als het symposium, in plaats van bij algemene contracten. 

Dit heeft tot gevolg dat ConcepT minder geld binnen krijgt voor algemene zaken, aangezien het geld van het 

symposium ook besteed wordt aan het symposium. Hier wordt in de toekomst met betrekking tot het 

symposium rekening mee gehouden, in het Beleidsplan van het kandidaat-bestuur is opgenomen dat hiervoor 

een anticyclisch beleid gevoerd gaat worden. Verder is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de 

verwachtingen die bedrijven bij de sponsoring hebben en of ConcepT aan deze verwachtingen kan voldoen. 

Afgelopen jaar zijn er een aantal nieuwe contracten aangegaan met nieuwe bedrijven. Zo hebben Oranjewoud, 

CROW, Ballast Nedam, Rijkswaterstaat en Nedmobiel dit jaar een algemeen contract afgesloten bij ConcepT. 

Verder zijn er afgelopen jaar ook weer een aantal nieuwe bedrijven bijgekomen die jaarlijkse activiteiten 

binnen ConcepT sponsoren. Onder jaarlijkse activiteiten worden ConcepT Business Course, Symposium, 

Buitenlandreis, Betonkanorace en Studiereis verstaan. 
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Door de crisis is er de laatste tijd wel een trend merkbaar binnen de sponsoring. Bedrijven willen namelijk 

steeds vaker zien waar hun geld aan besteed wordt. Hierdoor wordt het voor commissies zoals 

Buitenlandreiscommissie, Introkampcommissie en Galacommissie moeilijk om sponsoren binnen te halen. Dit 

komt vooral doordat de doelgroep vaak te klein is en bedrijven niet inzien waarom het sponsoren van deze 

commissies waardevol kan zijn. Het heeft dit jaar gelukkig geen gevolgen gehad met betrekking tot de 

inschrijvingen op deze activiteiten. Het enige nadeel voor leden is dat de activiteit vaak net iets duurder wordt. 

In de toekomst kan weer sponsoring voor deze activiteiten worden verworven door op creatievere wijze 

sponsoring binnen te halen. Zo kan de sponsor betrokken worden bij het thema van de activiteit.  Een andere 

oplossing zou zijn dat ConcepT bij deze commissies bijspringt. Wanneer dit wenselijk is, moeten hier duidelijke 

regels voor komen, wil ConcepT dit in de toekomst gaan doen. 

In vergelijking met 2008 zijn er bij de kortlopende contracten een aantal bedrijven afgevallen. Dit komt vooral 

door het eindigen van de studiereis 2008. De bedrijven die voornamelijk niet in de lijst terugkomen zijn de 

bedrijven waar de studiereis in 2008 een contract mee afgesloten heeft. Omdat er in 2009 geen studiereis is, 

zullen deze contracten dan ook verdwijnen. 

In 2009 hebben een aantal bedrijven aangegeven serieus interesse te hebben in een samenwerking met 

ConcepT. Echter kon er door desbetreffende bedrijven pas  in 2010 meer duidelijkheid gegeven worden 

omtrent de concretisering van deze interesse. Dit komt doordat  de sponsorbudgetten voor deze bedrijven pas 

in 2010 vastgesteld zouden worden. Deze bedrijven zullen in 2010 benaderd moeten worden. 

Overzicht van bedrijven waar ConcepT in 2009 een contract mee gehad heeft. 

Langlopende contracten Kortlopende contracten 2009 

AT Osborne #  APPM Management Consultants 

Ballast Nedam #* BBS-Scooters * 

Continu Engineering BESIX 

CROW * Betonvereniging 

Deltaris # CUR 

DHV # Dura Vermeer NV 

Grontmij # HKV LIJN IN WATER 

Heijmans # Infram B.V. 

Infraflex  Ingenieursbureau Amsterdam 

KIVI Niria Jelmer 

Koninklijke BAM Groep nv. # MT&V 

Maandag  NTP INFRA Enschede 

Nedmobiel * PRC BV 

Oranjewoud * Rijkswaterstaat 

PRC BV  The Bridge Poolcafe * 

Rijkswaterstaat * TNO Bouw & Ondergrond 

Royal Boskalis Westminster nv. Vitae 

Shell International bv. Witteveen+Bos 

Strukton #  

Tebodin  

Van Oord nv.  

Wagemaker  

XTNT   
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Nog in onderhandeling Niet verlengde jaarcontracten 

Cobouw  Accenture 

PTG Advies  Aromedia 

Prorail * Brunel 

KOAC NPC * Fluor 

 Interstep  

 PtP Bouw  

 Saen Options 

 Stan Ackermans Instituut 

 VOBN 

* Met de door een sterretje gemarkeerde bedrijven bestond in 2008 geen contract. 
# Met de door een hekje gemarkeerde bedrijven zijn onderhandelingen gaande over een nieuw 
 jaarcontract of verlenging van het jaarcontract. 

Voor komend jaar zal het sponsorbedrag bij ConcepT waarschijnlijk op hetzelfde niveau blijven. Dit komt 

doordat de meeste bedrijven met hetzelfde bedrag als in 2009 sponsoren. Verder is het van belang, in lijn met 

wensen van sponsoren, dat het contact met de grotere sponsoren intensiever wordt voor komende jaren. 

Zowel ConcepT als de bedrijven kunnen veel meer aan elkaar hebben als er intensiever contact ontstaat. 

Hiermee wordt tevens de relatie versterkt, wat weer meer financiële zekerheid oplevert in de toekomst. Het 

kandidaat-bestuur heeft dit punt meegenomen in het beleidsplan. 

3.6 Onderwijs 

De Functionaris Onderwijs heeft dit jaar zitting genomen bij verschillende instanties om op de hoogte te blijven 

van alle lopende zaken op het gebied van onderwijs, namelijk de Opleidingscommissie (OLC, als gast), Overleg 

Studieverenigingen (OS) en het Overleg OnderwijsCommissarissen (OOC). Bij de verkiezingen voor de 

FaculteitsRaad (FR) is gekozen J.A.J.M. Peeters als eerste kandidaat te presenteren dit vanwege het behoud van 

kennis in de FR. Er is ook regelmatig contact geweest met de Opleidingsdirecteur (OLD) om opleidingsspecifieke 

zaken te bespreken. Vakspecifieke klachten en voorstellen zijn hier een voorbeeld van. Zoals in hoofdstuk 2 

paragraaf 5 is besproken, was de opzet van evaluatiegroepen ook een belangrijk punt dat besproken is met de 

OLD. Ook is in hoofdstuk 2 paragraaf 5 te lezen dat de relatie met Bureau Communicatie sterk is verbeterd. De 

Functionaris Onderwijs was ook voor Bureau Communicatie de contactpersoon. 

Er is dit jaar veel gebeurd op het onderwijsgebied. Veel zaken die al in 2008 aan de orde waren, zijn in 2009 

afgerond en geïmplementeerd of zullen spoedig worden afgerond. Het belangrijkste punt is wellicht het vertrek 

van G.M.G.M. van Lieshout als OLD. C.M. Dohmen-Janssen is zijn opvolger, te lezen in hoofdstuk 2 paragraaf 5. 

In dit hoofdstuk zal niet nogmaals ingegaan worden op de eerder behandelde beleidspunten. Allereerst zullen 

hier gecontinueerde zaken uit 2008 worden behandeld waarna zaken opgestart of veranderd in bestuursjaar 

2009 zullen worden besproken. 

In 2008 is gestart met het opstellen van een uniforme Onderwijs en Examen Reglement (OER) voor alle 

opleidingen aan de universiteit. In 2009 is hier verdere invulling aan gegeven. Elk nieuw OER bestaat uit een 

algemeen deel (hetzelfde voor alle opleidingen) en een opleidingsspecifiek deel. Dit bleek echter lastiger dan 

verwacht waardoor hier door de studentleden van de OLC erg veel tijd in is gaan zitten. Met ingang van het 

nieuwe studiejaar is ook de nieuwe OER ingevoerd. De invoering heeft weinig grote, merkbare gevolgen voor 

studenten. Een voorbeeld van een duidelijk gevolg is het verplicht beschikbaar stellen van een oefententamen 

door docenten. 

In september 2009 is ook een nieuwe Elektronische LeerOmgeving ingevoerd. TeleTOP is vervangen door 

BlackBoard. Deze overgang is redelijk soepel verlopen en studenten lijken weinig problemen te hebben met het 
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nieuwe systeem. Dit komt doordat het een simpel en gestructureerd systeem is. Bij de docenten ligt het iets 

anders. Niet alle docenten lijken alle mogelijkheden van BlackBoard ontdekt te hebben. Hier wordt bij de 

evaluaties ook op gelet. Ook zullen TOST, TAST en VIST (en een aantal minder gebruikte informatiesystemen) 

vervangen worden. Er zal een systeem ingevoerd worden waar alle informatie in te vinden zal zijn. Dit nieuwe 

systeem is OSIRIS en zal in januari 2010 in werking gesteld worden. De oude systemen zullen nog een tijd 

online gehouden worden zodat informatie zeker beschikbaar blijft tijdens de overgangsperiode. 

Construction Management & Engineering (CME) is de 3TU master en ook op dit gebied zijn er afgelopen jaar 

enkele ontwikkelingen geweest. Zo is er gekeken naar de mogelijkheid een CME OLC op te richten. Dit bleek 

wettelijk niet mogelijk, vandaar dat is besloten ook CME zaken in de OLC van Civiele Techniek te bespreken. 

Tevens is er contact geweest met S. Laudy, de programme developer van CME. Hij was erg enthousiast over 

inbreng van ConcepT binnen CME en zag hier ook zeker mogelijkheden. Er kan gedacht worden aan 

gezamenlijke activiteiten, een artikel in de CME nieuwsbrief vanuit ConcepT of inbreng op het gebied van 

onderwijszaken. Er is besloten de Functionaris Onderwijs vast contactpersoon te maken voor CME-gerelateerde 

zaken. Dit sluit aan op de gedachtengang die wordt gevolgd in het Strategsich Plan. Volgens het Strategisch 

Plan dient ConcepT mee te denken over nieuwe ontwikkelingen rond de opleiding waarvan de 3TU master 

specifiek als voorbeeld wordt genoemd. 

Een ander gecontinueerd punt is het boekenbestelsysteem. Met alle studieverenigingen aangesloten bij het OS 

is in 2008 besloten een nieuw Integraal BoekenBestelSysteem (IBBS2) aan te schaffen. IBBS2 is in 2009 ook 

daadwerkelijk ingevoerd. Het systeem bevatte een groot aantal kinderziektes maar het overgrote deel van deze 

bugs is inmiddels verholpen. Het blijft een feit dat er zich nog steeds nieuwe bugs voordoen en IBBS2 zal dan 

ook nog regelmatig geupdate moeten worden. ConcepT heeft beperkt last gehad van deze kinderziektes. 

Gerelateerd aan het boekenbestelsysteem is het boekencontract. Er is besloten gezamenlijk met alle 

studievereniging een boekencontract af te sluiten zodat een hoger kortingspercentage kon worden 

afgedwongen. Een commissie heeft bij verschillende leveranciers een offerte aangevraagd voor dit 

gezamenlijke boekencontract. Boekhandel Broekhuis bleek uiteindelijk de meest voordelige leverancier. Dit 

betekende voor ConcepT dat er overgestapt moest worden, aangezien er altijd een contract is geweest met 

Newbricks Selexyz. Tot nu toe is de samenwerking met Broekhuis goed verlopen. 

Route ‘14 is het strategische plan van de UT voor de komende jaren. Het plan geeft een visie over o.a. 

onderwijs en onderzoek. Dit jaar zijn verschillende punten uit Route ’14 gerealiseerd. De meest interessante en 

zichtbare zaken zijn de nieuwe huisstijl en de Graduate School. De nieuwe huisstijl zal iedereen opgevallen zijn 

en heeft geleid tot vernieuwing van alle websites. Ook is het logo veranderd. De Graduate School is een 

mastertrack die gericht is op onderzoeken en getalenteerde (buitenlandse) onderzoekers moet gaan 

aantrekken. 

Ook is dit jaar door de OLC besloten dat Civiele Techniek dit jaar gaat meedoen aan de zomerschool wiskunde. 

Dit houdt in dat nieuwe eerstejaars studenten in juli kunnen meedoen aan een zomercursus van een week. Dit 

is uitsluitend bedoeld voor scholieren die op het VWO zwak in wiskunde waren. Deelname is geheel vrijwillig. 

Na deze week krijgen de studenten een vrijblijvend advies of de docent verwacht dat de student de opleiding 

Civiele Techniek aan kan. Deze zomerschool is afgelopen jaar al aangeboden bij Werktuigbouwkunde en 

Industrieel Ontwerpen. Op deze manier wordt getracht het aantal uitvallers af te laten nemen. 

Een laatste ontwikkeling op het gebied van onderwijs geldt voor alle Bachelor-opleidingen op de UT. Landelijk 

is een trend gaande waarbij de minoren een omvang hebben van 30EC. De UT wil hierin meegaan zodat 

uitwisseling van studenten tussen verschillende universiteiten (zowel in het binnen- als buitenland) mogelijk 

blijft en naar verwachting zal toenemen. Dit betekent dat ook de minor voor CiT-studenten uiteindelijk 30 EC 

zal gaan worden. Hoe dit gerealiseerd zal gaan worden is nog niet bekend. Hierop zal vanuit ConcepT in ieder 

geval kritisch gelet moeten worden. Er zullen namelijk 10EC verdwijnen uit het standaard curriculum en de 

eindtermen van de Bachelor opleiding zullen nog steeds gehaald moeten worden. De mogelijkheid bestaat dat 
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niet alle verbredende minoren toegankelijk blijven voor Civiele Techniek studenten en dat er verdiepende 

minoren worden aangeboden. 

3.7 Relaties 

3.7.1 Studieverenigingen 

Het afgelopen jaar is er een goede verstandhouding geweest tussen ConcepT en de andere studieverenigingen 

aan de Universiteit Twente. Het contact met de andere twee CTW-verenigingen, W.S.G. Isaac Newton en S.G. 

Daedalus is actief geweest. Door het jaar zijn er elke maand één of meerdere overleggen geweest, gepland 

overleg plaatsgevonden waarin grotere zaken besproken zijn. 

Naast de CTW-verenigingen is er goed contact geweest met S.V. Paradoks en S.V. Stress. Dit contact is gebruikt 

om situaties bij verschillende verenigingen te vergelijken en daar lering uit te trekken. 

De goede relatie met S.v. Communiqué is dit jaar voortgezet en dit heeft wederom geleid tot een succesvol 

gala en een aankomende wintersport. 

Buiten de Universiteit Twente is er regelmatig contact geweest met Het Gezelschap Praktische Studie (Civiele 

Techniek in Delft). Dit contact is vooral voortgekomen uit de overleggen tijdens de bestuursvergaderingen van 

de vakafdeling Bouw- en Waterbouwkunde van KIVI Niria. Daarnaast zijn er in dit jaar contactmomenten 

geweest met KOers (constructief ontwerpen, Eindhoven). Deze contacten zijn interessant voor de 

kennisuitwisseling in een omgeving waarin steeds meer overlap en samenwerking plaatsvindt tussen de drie 

technische universiteiten en technische  opleidingen in Nederland. 

3.7.2 Overleg Studieverenigingen (OS)  

Binnen het Overleg Studieverenigingen is dit jaar veel ontwikkeling geweest. Het OS heeft meer georganiseerd 

dan voorgaande jaren en is inmiddels een platform van waaruit brede activiteiten worden georganiseerd. Dit 

jaar zijn er een aantal grote zaken aan de orde geweest waarover in dit verslag ook al vaker is gesproken. 

Als eerste is er een nieuw boeken bestelsysteem (iBBS2) ingevoerd, waar inmiddels door ConcepT naar 

tevredenheid mee gewerkt wordt. Tevens is een nieuwe collectief boekencontract getekend. Met betere 

voorwaarden en scherpere prijzen heeft Broekhuis de voorkeur verkregen tegenover de vorige leverancier New 

Bricks Selexyz. 

Dit jaar is ook de eerste Twente Business Experience succesvol georganiseerd. Dit evenement sluit aan op een 

waarneembare ontwikkeling waarin Twentse bedrijven intensiever contact willen hebben met de studenten via 

studieverenigingen. ConcepT en de andere studieverenigingen staan hier positief tegenover en daarom wordt 

gekeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. 

Bovendien zijn er stappen gemaakt in de ontwikkeling van de CarrièrePortal, waardoor er een goede basis voor 

verdeling van inkomsten is ontwikkeld. De CarrièrePortal wordt ondergebracht in een stichting. Verwacht 

wordt dat voor het eind van 2010 de CarrièrePortal dan eindelijk in werking is. 

Binnen het OS worden de afstudeermaanden voor studieverenigingen verdeeld. Het afgelopen jaar is een 

nieuw afstudeermaandenmodel ontwikkeld die in het volgende jaar van kracht zal zijn. Het model heeft een 

gunstig effect op de verdeling en waarschijnlijk geen ongunstig effect op het aantal maanden dat uitgekeerd 

wordt aan ConcepT. 
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Naast het gewone afstudeermaandenmodel is er dit jaar discussie gevoerd over een pilot voor het verstrekken 

van maanden voor verwachte incidentele activiteiten. Deze pilot zal gelden voor alle verenigingskoepels van de 

Universiteit Twente. In deze discussie heeft ConcepT samen met de andere CTW-verenigingen een kritische 

positie ingenomen ten opzichte van het gelopen traject en de mogelijke uitkomsten. Deze kritische positie 

moet ook in het komende jaar behouden worden. 

Terugkijkend op het jaar kan gezegd worden dat het Overleg Studievereniging een initiatiefrijke koepel is 

waarin veel kennisuitwisseling plaatsvindt. Door vanuit haar overkoepelende positie activiteiten te organiseren 

is ze ook voor de student in het algemeen waardevol. ConcepT heeft in deze koepel een goede positie en 

verkondigt een duidelijke en onderbouwde visie waarbij verder wordt gekeken dan de student Civiele Techniek. 

3.7.3 Student Union 

Het afgelopen jaar heeft er nauw en goed contact plaatsgevonden met de Student Union. In overleggen heeft 

ConcepT er naar gestuurd dat een aantal punten die studieverenigingen aangaan in het Student Union Jaarplan 

verwerkt zijn. Daarnaast heeft ConcepT een sturende rol gehad in de ontwikkeling van het Customer 

Relationship Management Systeem, waarin in een projectgroep samen met de Student Union het systeem 

ontwikkelt. 

3.7.4 Overig 

Andere instanties waarin ConcepT actief is het bestuur van KIVI NIRIA vakafdeling Bouw & Waterbouw en 

Waterbeheer. Zij dienen als een goede netwerkmogelijkheid. 

Verder is ConcepT een van de organisaties die aangesloten is bij de Betonvereniging. Dit levert elk jaar een 

belangrijke rol op op de betondag, waardoor de Bouwcommissie dit jaar een eigen plek heeft gekregen waar 

het zich kan presenteren aan bedrijven. 

3.8 Ontwikkelingen Alumnivereniging ConcreeT  

ConcreeT is de vereniging van civieltechnisch georiënteerde alumni van de Universiteit Twente. 

Afgestudeerden en studenten in de eindfase van hun studie (major of minor Civiele Techniek) kunnen lid 

worden van ConcreeT. De vereniging is een waardevolle bron van contacten in de civieltechnische wereld voor 

leden van ConcepT. ConcreeT kent de laatste jaren echter veel problemen met het vinden van nieuwe 

bestuursleden. In het jaar 2009 is het voor het tweede achtereenvolgende jaar niet gelukt om nieuwe 

bestuurders aan te trekken. Het voortbestaan van de alumnivereniging is dus momenteel onzeker. ConcepT 

heeft ConcreeT daarom dit jaar benaderd om een oplossing te zoeken voor het probleem. Uit dit contact kwam 

naar voren dat ConcreeT zonder bestuur kan doorgaan als slapende vereniging, hetgeen niet wenselijk is. Een 

andere optie is het opnemen van ConcreeT als commissie binnen ConcepT en voor een deel van het bestuur 

ConcepT-leden aan te wenden. Op deze manier kunnen de doelen van ConcreeT behartigd blijven, maar is ook 

het alumni-netwerk dichter bij ConcepT gepositioneerd. Omdat de ontwikkelingen plaats hebben gevonden 

aan het eind van 2009 zal het kandidaat-bestuur dit punt overnemen, zoals ook in het beleidsplan 2010 

vermeld is. 

3.9 Uitkering afstudeermaanden 2009 

Binnen ConcepT worden elk jaar maanden verdeeld aan actieve leden die studievertraging hebben opgelopen 

door hun taken. Het aantal maanden dat de studieverenigingen te verdelen hebben wordt vastgesteld door het 

Overleg Studieverenigingen aan het eind van het bestuursjaar. Deze verdeling komt voort uit een rekenmodel 

waarbij aan de hand van indicatoren (ledenaantal, activiteiten, publicaties etc.) een uiteindelijke verdeling 
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vastgesteld kan worden. Ondanks dat ook dit jaar het aantal afstudeermaanden voor ConcepT toereikend zal 

zijn om grootschalig activisme te compenseren, blijft ConcepT betrokken in de discussie over de verdeling van 

afstudeermaanden binnen het Overleg Studieverenigingen en de Universiteit Twente. De toereikendheid van 

het aantal afstudeermaanden voor komende jaren is onzeker en kan niet gegarandeerd worden. Een oorzaak 

hiervan is het groeiend activisme in de koepel studie. Het afgelopen jaar is in het Overleg Studieverenigingen 

de keuze gemaakt om in het jaar 2010 een nieuw maandenrekenmodel te gebruiken. Dit model leidt tot meer 

differentiatie in het model, waardoor activisme specifieker wordt gewaardeerd en een realistischer verdeling 

ontstaat. ConcepT zal in het nieuwe model naar verwachting in het komende jaar er licht op vooruit gaan. Dit 

neemt echter niet weg dat het zaak blijft het totaal aantal afstudeermaanden voor de koepel studie te 

vergroten en dat ConcepT zich hiervoor hard moet blijven maken. 

Voor het verenigingsjaar 2009 heeft ConcepT 74 maanden te verdelen. Dit aantal maanden is naar verwachting, 

maar wel lager dan voorgaande jaren. De oorzaak hiervan ligt in het toegenomen activisme van andere 

verenigingen. Gekozen is om in eerste instantie 7 maanden uit te keren aan elk bestuurslid. Dit brengt met de 

reeds aangevraagde maanden in 2008 het voorlopig totaal op 8 per bestuurder. Besloten is om ook de 

Studiereiscommissie en symposiumcommissie de gebruikelijke compensatie uit te keren. Hiernaast krijgen de 

kandidaat-bestuurders evenals vorig jaar elk één maand toegewezen om een buffer te creëren. Dit biedt voor 

de toekomst zekerheid in het geval dat voldoende compensatie in de vorm van afstudeersteun niet 

gegarandeerd kan worden. 

Voor haar uitzonderlijke inzet op ongebruikelijke werktijden heeft de Bouwcommissie 2 maanden toegewezen 

gekregen. Om dezelfde redenen hebben ook de ConcepTueelcommissie en de Mediacommissie 1 maand 

toegekend gekregen. Daarbij heeft het bestuur besloten om H.G. Nomden een maand toe te kennen voor het 

verbouwen van de borrelkelder. Doordat dit jaar het bestuur uit 5 bestuurders bestond is het overschot groter 

dan voorgaande jaren ondanks het kleiner aantal maanden. Na het bufferen voor het jaar 2010 blijven er 4 

maanden over. Aangezien dit jaar gewerkt is met 5 bestuurders en de Functionaris Interne Betrekkingen is 

opgepakt door het bestuur kan gesteld worden dat dit een verhoging van werkdruk op het takenpakket van de 

bestuurder is. De drie bestuurders die de meeste taken van de Functionaris Interne Betrekkingen hebben 

opgepakt hebben hierom 8 maanden gekregen. Dit brengt het totaal aantal maanden van een aantal 

bestuursleden op 9 maanden. 

Hieronder is het overzicht gegeven: 

Bestuur     38 maanden 
 D. Spikker  8 maanden 
 C. Rood   8 maanden 
 J.A. van der Stee  7 maanden 
 A. Amperse  7 maanden 
 Y.C. Mastenbroek  8 maanden 

 
Studiereiscommissie   15 maanden 
Symposiumcommissie   10 maanden 
Kandidaat-bestuur 2010  6 maanden* 
Bouwcommissie    2 maanden 
Mediacommissie   1 maand 
ConcepTueelcommissie  1 maand 
H.G. Nomden   1 maand 
 

*Een buffervoorschot op de maanden die in het volgende jaar worden uitgekeerd 
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4. Terugkoppeling Strategisch Plan 

4.1 Zorg dragen voor een voldoende groot ledenaantal (SP hfst3 par1)  

Het Strategisch Plan verhaalt over een mogelijke toekomstige situatie waarin het aantal studenten Civiele 

Techniek terugloopt als gevolg van een daling aan interesse in de opleiding aan de Universiteit Twente. 

ConcepT kan bijdragen aan de promotie van deze opleiding, vanwege de voorkennis van studenten Civiele 

Techniek over de studie en de studieomgeving (Enschede als studentenstad). De manier waarop ConcepT dit 

kan uitdragen, is door middel van de voorlichtingsdagen. 

Aan het begin van het bestuursjaar bleek dat Bureau Communicatie interesse had in een samenwerking met 

ConcepT op het gebied van de voorlichtingsdagen. Dit heeft in eerste instantie geresulteerd in een ConcepT-

stand op de voorlichtingsdagen in maart, waarbij de geïnteresseerden vragen konden stellen over de studie en 

ConcepT. Ook werd er een presentatie over ConcepT als deel van het studentenleven gegeven door D. Spikker 

en konden de geïnteresseerden meedoen aan een prijsvraag. Het ging hierbij niet zozeer om de promotie van 

ConcepT, maar meer om het voorzien in beeldvorming met betrekking tot het studentenleven in Enschede. 

Bij de evaluatie van deze aanpak bleek dat Bureau Communicatie niet geheel tevreden was over de manier 

waarop dit het dagprogramma beïnvloedde. Vooral de extra presentatie leidde al snel tot aandachtsverlies van 

de bezoekers en moest zodoende anders in het programma worden verwerkt. Er is in overleg besloten dat deze 

presentatie het beste kan worden samengevoegd met het verhaal van “de student”, sinds kort gegeven door 

P.H. Koeneman. Deze presentatie is zodoende aangepast, zodat er meer aandacht is voor ConcepT en er 

zodoende een completer beeld van het studeren van Civiele Techniek kan worden geboden. 

Daarnaast wordt voor het eerst sinds jaren weer een informatieflyer van ConcepT verstrekt aan de bezoekers. 

In deze flyer staat vooral algemene informatie over ConcepT, de activiteiten die ConcepT organiseert en de 

services (o.a. boekenverkoop) die ConcepT biedt. 

Al met al kan worden geconcludeerd dat de verbeterde relatie met Bureau Communicatie heeft geleid tot een 

grotere invloed op de voorlichting van Civiele Techniek. Deze relatie moet in de komende jaren onderhouden 

worden, zodat ConcepT al in een vroeg stadium een beeld krijgen van Civiele Techniek en studeren in 

Enschede. 

Al met al kan worden geconcludeerd dat de verbeterde relatie met Bureau Communicatie heeft geleid tot een 

grotere invloed op de voorlichting van Civiele Techniek. Door deze toegenomen invloed is de kwaliteit van de 

voorlichtingsdagen verbeterd doordat mogelijk toekomstig studenten een beter beeld wordt gegeven van 

Civiele Techniek en studeren in Enschede. Deze relatie zal in de toekomst onderhouden moeten worden. 

4.2 Zorg dragen voor een voldoende groot actieve ledenaantal  

(SP hfst3 par2)  

In hoofdstuk 2 paragraaf 1 wordt de realisatie van beleidsdoelstellingen met betrekking tot het vergroten van 

het betrokken ledenaantal beschreven. De voornaamste manier waarop de leden zijn benaderd, is door middel 

van de nieuwe informatiedocumenten over ConcepT. Deze documenten zijn voornamelijk verspreid onder 

eerstejaars studenten. 

De druk op activisme, zoals in hoofdstuk 3 paragraaf 2 wordt beschreven, is in 2009 behoorlijk groot geweest. 

Naast de procescommissies die moesten worden aangevuld met nieuwe leden en de vaste projectcommissies 

moesten ook de Brugcommissie, de Lustrumcommissie en de Studiereiscommissie worden opgestart. Dit heeft 

gedurende het jaar geleid tot het laat opstarten van enkele projectcommissies, wat door het bestuur echter 
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niet als probleem gezien wordt. Uiteindelijk zijn alle projectcommissies gevormd en bezig met het organiseren 

van hun activiteiten. Bijkomend gevolg is een stijging van het aantal actieve leden ten opzichte van 2008. 

4.3 Richtlijn afstudeermaanden (SP hfst3 par2)  

Er is aan de Universiteit Twente een stijgende trend op het gebied van activisme merkbaar. Deze trend is niet 

alleen bij ConcepT, maar ook bij een aantal andere studieverenigingen aanwezig. Dit betekent dat er meer druk 

is op een (vrijwel constant) aantal afstudeermaanden binnen de Universiteit Twente. In de toekomst kan dit 

een situatie veroorzaken waarin de hoeveelheid activisme met studievertraging als gevolg de hoeveelheid 

aangeboden afstudeermaanden overstijgt. Voor een dergelijke situatie dient een duidelijke richtlijn aanwezig 

te zijn bij ConcepT. Daarnaast is de uitkering van afstudeersteun aan studieverenigingen een gevoelig 

onderwerp, ditzelfde geldt voor de interne verdeling binnen ConcepT. De afgelopen jaren is hierover veel 

kennis opgedaan. Om sterk te staan in dergelijke discussies en verantwoorde besluiten te maken wordt in de 

afstudeermaandenrichtlijn veel kennis hierover gebundeld. 

Om deze richtlijn op te stellen, is door het bestuur een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep 

bestaat uit een aantal leden die veel kennis hebben van de verschillende afstudeermaandenmodellen, omdat 

ze er in het verleden vaker mee in aanraking zijn gekomen. De werkgroep bestaat uit D. Spikker, H. van 

Meerveld, J.A.J.M. Peeters en D.R. van Putten. 

De afstudeermaandenrichtlijn vormt een kader waarin keuzes gemaakt kunnen worden op basis van opgedane 

kennis en een voorwaardenstelsel. Daarbij vormt het ook een voorwaardenstelsel waaruit het ConcepT lid kan 

afleiden waarom en hoeveel maanden hij of zij kan krijgen voor groot activisme. 

4.4 Onderwijs (SP hfst4)  

In het jaar 2009 hebben een aantal grote veranderingen plaatsgevonden op het gebied van onderwijs. Zo heeft 

C.M. Dohmen-Janssen de vacature van opleidingsdirecteur (OLD) gevuld die ontstond bij het vertrek van 

G.M.G.M. van Lieshout. Dit heeft gezorgd voor een nieuwe kans voor ConcepT om activiteiten te ontplooien die 

een raakvlak hebben aan de opleiding en het onderwijs. Een voorbeeld hiervan zijn de evaluatiegroepen, zoals 

beschreven in hoofdstuk 2 paragraaf 5. 

Tevens heeft de Functionaris Onderwijs zitting genomen in de verschillende commissies en instanties op het 

gebied van onderwijs. Op deze manier bleef de Functionaris Onderwijs op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs binnen de opleiding en de hele universiteit. ConcepT heeft 

regelmatig nuttig kunnen bijdragen aan de discussies die gevoerd werden op deze vergaderingen. 

4.5 Organiseren exclusievere activiteiten (SP hfst5 par2)  

In het beleidsplan 2009 kwam naar voren dat ConcepT meer exclusieve activiteiten moet organiseren voor 

leden, zodat ConcepT interessanter wordt voor de niet betrokken leden. Om hierin te voorzien, was door het in 

eerste instantie geld op de begroting gereserveerd als “extra budget” voor de InterExcie. Hiervan konden onder 

andere entreekaarten voor beurzen en inhoudelijke activiteiten worden vergoed aan de leden. Het was de 

bedoeling dat hiervoor een duidelijke richtlijn geschreven zou worden door het bestuur. 

Deze richtlijn moest beschrijven wat gedaan zou worden met dit extra budget. Dit plan is echter al op de 

Algemene Vergadering van 15 januari 2009 op losse schroeven komen te staan, toen werd besloten dat de 

gelden die hiervoor waren bestemd beter konden worden besteed aan het opknappen van de borrelkelder. Er 

was zodoende geen budget over om te voorzien in het aanbieden van exclusievere activiteiten. Deze richtlijn 

was dusdanig verbonden met de begrote reservering dat de noodzaak van deze richtlijn niet aanwezig was. De 

richtlijn is zodoende niet opgesteld. 
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Desondanks kan gesteld worden dat in 2009 een aantal inhoudelijke activiteiten georganiseerd zijn die afwijken 

van de reguliere excursies en lezingen. Voorbeelden hiervan worden gegeven hoofdstuk 2 paragraaf 3. 

Het bestuur ziet dit nog steeds als een interessante mogelijkheid om ConcepT aantrekkelijker te maken onder 

niet betrokken leden en raad aan de mogelijkheden hiervoor in de toekomst verder te onderzoeken. 
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5. Jaaroverzicht 2009 

5.1 Activiteitenoverzicht  

13 januari Lunchlezing “Loopbaan advies” 
15 januari AV en Constitutieborrel 
22 januari Tijdens-de-tentamenweek-presteer-ik- 
 in-de-borrelkelder-borrel 
24 januari 19

e
 Dies ConcepT 

 
4 februari Schaatsen 
5 februari De-veel-bier-na-vier-borrel 
6 februari Case study: “Kustbescherming fictief havengebied 
 ‘Purple Harbour’” 
12 februari Valentijnsborrel 
26 februari AH Voetbalplaatjes wisselborrel 
 
3 maart Lunchlezing “Verborgen gebreken verzekering” 
11 maart Symposium “De toekomst in aanbouw” 
18 maart Excursie Tweede Kamer: Kilometerheffing 
19 maart Het grote Lunchclub-bingo-spektakel 
19 maart De trek-een-kaart-borrel 
30 maart Ouderdag 
24 maart Rondleiding Carré en Nanolab 
26-27 maart ConcepT Business Course 
 
1 april Excursie A2 
2 april ConcepT versus Paradoks Borrel 
16 april De blondjes-borrel 
17 april Studentenstaaldag 
20 april Rellen met de ME 
25 april Batavierenrace 
28 april Buitenlandreis “BuLabest” 
 
14 mei Excursie Tweede Maasvlakte 
14 mei Reguliere borrel 
15 mei Gotcha! 
19 mei Schieten 
20 mei Docent van het jaar borrel 
28 mei Frikandelleneetwedstrijd 
 
3 juni Excursie BAM Civiel: project Hanzelijn 
4 juni De dikke-vette-houseparty-borrel 
6 juni Betonkanorace 2009 Roermond 
9 juni Lunchlezing “Vleermuizen stoppen sloop Ravelijn” 
11 juni De mannenlunch 
17 juni Extreme Campusgolf 
17 juni Barbecue 
19 juni Betonkanu-regatta Essen 
 
2 juli De allerlaatste borrel van het jaar 
 
24 augustus Introkamp “CatapulT” 
 
3 september After-Introkamp poolavond 
4 september De “Een goed begin is het halve werk”-borrel 
14 september Commissiemarkt 

Borrelcommissie 
Dit jaar is een record van 81 
hectoliter bier omgezet in 
borrelkelder “Beneden Peil”. De 
vele borrels zijn in 2009 zeer goed 
bezocht. 

InterExcie 
Er was in 2009 veel interesse in 
de activiteiten van de InterExcie. 
Bij het merendeel van de 
excursies en lezingen was dan ook 
het maximaal aantal deelnemers 
aanwezig. 

Eerstejaarscommissie 
In maart mochten de ouders weer 
langskomen om mee te maken 
waar hun kroost dagelijks mee 
bezig is. In juni is de campus 
ingezet als terrein voor 
boerengolf. 

 

Buitenlandreiscommissie 
Dit jaar vertrok de bus naar 
Budapest, om aldaar een aantal 
bouwplaatsen, een Palinka-
proeverij en het lokale nachtleven 
te bezoeken. 

 

Introkampcommissie 
Onder het thema “CatapulT” 
werden de eerstejaars dit jaar 
naar Ommen gelanceerd. 
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16 september Excursie Noord/Zuidlijn 
17 september Boerenborrel 
23 september Rellen met de ME 
 
1 oktober Excursie Verkeercentrale en Landtunnel A2 
8 oktober Herfstbokborrel 
13 oktober AT Osbourne Management Game 2009 
15 oktober Nationale Staalbouwdag 2009 
21 oktober Bestuursinteresseactiviteit 
22 oktober Lunchclub “Ein Deutsche apetit!” 
22 oktober Oktoberfestborrel 
 
12 november Oostblokborrel 
17 november Grolsch Excursie 
17 november Presentatieborrel Studiereis 2010 
18 november Rondleiding Ravelijn 
19 november Betondag 
19 november New kids on the borrel 
25 november Prè-gala borrel 
26 november Excursie “Waterwinning ‘Het Engelse werk’” 
30 november AutoCAD cursus 
30 november Pokertoernooi 
 
3 december Sinterklaasborrel 
7 december Competentieworkshop Jelmer 
8 december Böbblegala i.s.m. S.v. Communiqué 
10 december Almanakpresentatie 
15 december Lunchlezing “Bouwproces: Ontwerp en Engineering” 
17 december Kerstlunch 
 
6 januari Actieve Leden Activiteit 
14 januari AV en Constitutieborrel 
24 januari Vierde Lustrum ConcepT 
3 februari Eerstejaarsfeest “Famous Couples” 
17 maart Symposium 2010 
19-28 maart Skireis i.s.m. S.v. Communiqué 
26 april Buitenlandreis 2010 
6-12 mei Lustrumweek ConcepT 

5.2 Overige commissies 

5.2.1 Bouwcommissie 

In 2009 is gewerkt aan een nieuwe mal, waarmee ook de kennisontwikkeling binnen de commissie is 

doorgezet. De nieuwe kano’s die in 2009 gebouwd zijn, hebben meegevaren in de Nederlandse BetonKanoRace 

2009 te Roermond en in de Duitse Betonkanu-regatta te Essen. Bij deze evenementen zijn vele prijzen in de 

wacht gesleept. 

Ook op het gebied van communicatie en samenwerking met bedrijven is een grote slag gemaakt. ENCI, Scholz 

en Liaver boden een bijdrage in de vorm van materialen voor de kano, maar ook op financieel gebied kon op 

genoeg respons van onder andere bedrijven als ENCI en Besix worden gerekend. 

In het bijzonder is de relatie met de Betonvereniging aangesterkt. De Betonbrouwers genieten hoog aanzien en 

zijn dit jaar als gevolg uitgenodigd om een stand op de jaarlijkse Betondag te plaatsen. Deze mogelijkheid is 

aangegrepen als zijnde nuttig promotiemiddel van de Betonbrouwers en ConcepT. 

Activiteitencommissie 
De AkCie heeft in 2009 wederom 
een aantal activiteiten neergezet. 
Zo was er ondermeer een 
pokertoernooi, een rondleiding 
bij Grolsch, een Kerstlunch en kon 
er worden gereld met de ME. 

Galacommissie 
In 2009 heeft wederom een gala 
plaatsgevonden in samenwerking 
met S.v. Communiqué. Het thema 
was dit jaar “Böbblegala”. 

Almanakcommissie 

 

Lustrumcommissie 
De Lustrumcommissie is in 2009 
opgestart. Het doel van deze 
commissie is het organiseren van 
een Lustrumweek ter ere van het 
20-jarig bestaan van ConcepT. 
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Eind 2009 werden de Betonbrouwers uitgenodigd om de jaarlijkse Laureatenbijeenkomst van de Universiteit 

Twente bij te wonen. Hierbij worden prijswinnaars in uiteenlopende categorieën in het zonnetje gezet door het 

College van Bestuur van de universiteit. Deze bijeenkomst is dan ook door vrijwel de gehele commissie 

bijgewoond. 

Al met al is het jaar 2009 succesvoller dan ooit geweest voor de Betonbrouwers, met een totaal van 14 prijzen 

kan van een vruchtbaar jaar worden gesproken. 

5.2.2 ConcepT Business Course 

Op 26 en 27 maart 2009 heeft de ConcepT Business Course (CBC) plaatsgevonden. Hierbij werden verschillende 

bedrijven aangedaan door de groep deelnemers, voornamelijk bestaande uit masterstudenten. Deze bedrijven 

waren zo uitgekozen dat er een adviesbureau, detacheerder, aannemer en een overheidsbedrijf aangedaan 

werden. Tijdens deze twee dagen durende activiteit is er bij deze vier bedrijven een casestudy gemaakt. 

Zowel bij bedrijven als bij de studenten is deze dag goed ontvangen. Reden genoeg om de CBC ook in 2010 

weer als activiteit op te nemen. Wanneer dit ook een succes wordt kan deze activiteit als jaarlijks terugkerende 

activiteit worden opgenomen bij ConcepT. Deze activiteit richt zich vooral op de masterstudenten binnen 

ConcepT. 

Naar aanleiding van de CBC van 2009 is een evaluatie gehouden onder de deelnemers. Aan de hand van deze 

evaluatie zal de commissie kijken op welke punten zij de CBC van 2010 kunnen verbeteren en welke punten 

hetzelfde moeten blijven. 

5.2.3 Lustrumcommissie 2010 

Op 24 januari 2010 zal ConcepT 20 jaar bestaan, het vierde lustrum van de vereniging. Om dit niet ongemerkt 

voorbij te laten gaan, is van 6 tot en met 12 mei een Lustrumweek georganiseerd, waarin verschillende 

inhoudelijke en gezelligheidsactiviteiten gaan plaatsvinden. Momenteel is de Lustrumcommissie zodoende 

druk bezig met het uitdenken en plannen van de verschillende activiteiten. 

5.2.4 Studiereiscommissie 

In 2009 is de Studiereiscommissie weer opgestart met als doel in 2010 de Studiereis te organiseren. De reis zal 

gaan naar Brazilië en draagt de naam “Booming Brazil”. Het thema van de Studiereis luidt “Foundations for a 

Sustainable Future”. Hierbij wordt vooral gekeken naar overheidsprojecten, waarbij de focus ligt bij de 

economische, omgevings- en sociale invloeden die bij dergelijke grote projecten komen kijken. Bij deze 

projecten ligt de nadruk op het creëren van een duurzaam fundament voor de toekomst, de vraag is hoe hierin 

wordt voorzien. Om dit te onderzoeken, is een onderzoeks- en onderwijsprogramma ingepast in de reis en het 

traject wat vooraf plaatsvindt. 

Brazilië is qua projecten een interessante bestemming, omdat er vooral op het gebied van sport in de nabije 

toekomst een hoop activiteiten plaatsvinden. Zo organiseert het land in 2014 het Wereldkampioenschap 

voetbal en in 2016 de Olympische Zomerspelen (voor het eerst in Zuid Amerika). Ook groeit de Braziliaanse 

economie in rap tempo en vinden er zodoende vele ontwikkelingen op het gebied van bouw en infrastructuur 

plaats. 

De Studiereis zal in 2010 in september plaatsvinden. De redenen hiervoor zijn de moeilijke opstart van de 

commissie en de persoonlijke planning van de commissieleden. Er is zodoende in overleg tussen de commissie 

en het bestuur voor gekozen de reis naar een later moment in het jaar te verschuiven. 
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5.2.5 Symposiumcommissie 2009 

Op woensdag 11 maart heeft één van de hoogtepunten van 2009, het jaarlijkse symposium, plaatsgevonden. 

Het 16e symposium droeg als thema “De toekomst in aanbouw – binnenstedelijke bouw aangepakt”. Ook in 

2009 kon er weer een (lichte) groei van het symposium worden geregistreerd. Met 270 deelnemers en 15 

workshops zijn er wederom records gebroken. Het symposium vond voor het tweede achtereenvolgende jaar 

plaats in de Horst. 

5.2.6 Symposiumcommissie 2010 

Het 17e symposium zal plaatsvinden op 17 maart 2010. Het thema van deze editie van het jaarlijkse ConcepT 

symposium ligt in de waterrichting. De locatie zal komend jaar wederom de Horst zijn. De organisatie loopt 

goed en de commissie is zodoende op weg er dit jaar weer een groot succes van te maken. 

5.3 Commissieledenoverzicht 

Activiteitencommissie 
Rik Buter (V/+) 
Lisanne Leenders (S/+) 
Oskar Eikenbroek (P/+) 
Christiaan Groeneveld (E/+) 
Jan-Aart Ponstein (PR/+) 
Mark Veltmaat (+) 
Sander Schipper (+) 
Thomas Leeuw (+) 
Rinse van der Wal (-) 
Floor Speet (-) 
Rik Schakenbos (-) 
Nadi Modderman (-) 
Diana van den Asdonk (-) 
Martijn Derksen (-) 
Sander de Waard (-) 
 
Almanakcommissie 2009 
Ronald Huismans (V) 
Ynze Goinga (S/PR-I) 
Leon Suijs (P) 
Thijs Teunissen (PR-E) 
Jasper Hoving (Lay-out) 
 
Boekencommissie 
Johannes Dijkstra 
Ynze Goinga 
Rogier Janssen (-) 
 
Borrelcommissie 
Michiel van Vilsteren (V/+) 
Sanne Winkelhuijzen (S) 
Gé Jeukens (P) 
Walter van der Schoot 
(Voorraad) 
Harm Gerrit Nomden (PR-I) 
Arjan Apperlo 
Ton Heijnen 
Pauline Koeneman 

Wouter Maat 
Stef ter Braake 
Steef Heijnen 
Jasper Middelkamp 
Mathijs Waegemakers 
Bart Hoeben 
Joost Peeters (+) 
Len van den Heuvel (+) 
Martijn Horstman (+) 
Jorin de Vries (+) 
Bas Willard (+) 
Roderiqué Looman (-) 
Stéphanie Reijnders (-) 
Mark de Roij (-) 
Pieter Tiemessen (-) 
 
Bouwcommissie 
Chiel de Wit (V) 
Hildemar Houtenbos (S) 
Rik Goossens (P/+) 
Johan de Waard (PR-E) 
Frank Aarns 
Sevrien Ferree 
Bart Leferink (+) 
Sander Dekens (-) 
Jeroen Heesbeen (-) 
Daniël Tollenaar (-) 
 
Brugcommissie 
Leon Suijs (V/+) 
Hildemar Houtenbos (S/+) 
Ellis Schrijen (PR/+) 
 
Buitenlandreiscom. 2010 
Martijn Derksen (V) 
Joris van der Meer (S) 
Rinse van der Wal (P) 
Robert Ruiter (PR-E) 
Stephan Rikkert (PR-I) 

Bouke Pieter Ottow (Excursies) 
 
Businesscoursecom. 2010 
Mark Roelofsen (+) 
Giel Haarsman (+) 
 
ConcepTueelcommissie 
Bas Bredewold (V) 
Peter Schoonderbeek (S) 
Joël Meijers 
Ingmar van Aartsen 
Hildemar Houtenbos 
Jasper Hoving 
Jelmar van der Laan 
Pieterjan Nijhuis 
Rob Loohuizen 
Marc van den Berg 
Jurjen Hendriks 
Jelmer Veenstra (+) 
Stephan Rikkert (+) 
Gerben-Jan Vos (+) 
Robert Ruiter (+) 
Niels Vossebeld (-) 
Sander Dekens (-) 
Ilja Kamphuis (-) 
Björn Meijer (-) 
 
Eerstejaarscom. 2008 (-) 
Peter Bijl (V) 
Tom Roetert (S) 
Thomas Mulder (P) 
Rick Janssen (PR-E) 
Loek Zomerdijk (PR-I) 
Gijs van der Bemd 
(Activiteiten) 
Albert de Vries (Ouderdag) 
 
Eerstejaarscom. 2009 (+) 
Laura van Pelt (V) 
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Stefan de Vries (S) 
Jeroen van Ginkel (P) 
Jelle Strikkers (PR-E) 
Leonie Straatsma (PR-I) 
Aart Kooiman (Ouderdag) 
Britt de Groen (Activiteiten) 
Jasper Keizer 
 
Galacommissie 
Rogier Janssen (S) 
Martijn Derksen (PR-E/+) 
Diana van der Asdonk (PR-I/+) 
Jan Willem Spruit (-) 
 
InterExcie 
Rinse van der Wal (V/+) 
Gerke Feitsma (S/+) 
Roelof Veen (P) 
Marcel Otto 
Ellis Schrijen 
Loek Zomerdijk (+) 
Cindy Clevers (+) 
Yorick Keizer (+) 
Reinier Reijnhoudt (-) 
Mariska Winter (-) 
Casper Rood (-) 
 

Introkampcommissie 2009 
Rik Goossens (V) 
Diana van der Asdonk (S) 
Floor Speet (P) 
Peter Bijl (PR) 
Nadi Modderman (Kampcom.) 
 
Kascommissie 2009 
Marc Draak 
Marloes ter Haar 
Daniël van Putten 
Daan Mestrum 
 
Lustrumcommissie 2010 
Koen van Stek 
Sander Dekens 
Floor Speet 
Rik Goossens 
Jurgen Klein 
Loek Zomerdijk 
Rik Schakenbos 
Wouter Maat (-) 
 
Mediacommissie 
Bart Boeschen Hospers 
Marc Draak 
Bouke Vrind 
Jasper Hoeve (+) 
Halbert Taekema (+) 
 
Onderwijscommissie 
Wim Smits (+) 
Harm-Jan Idema (-) 
Lianne van der Weerd (-) 
 

Raad van Advies 
Timon Bruggema 
Daniël van Putten 
Sander Uijl 
Hendrik van Meerveld (+) 
Mark van der Meer (+) 
Bas Klaver (-) 
Bram van Ooijen (-) 
 
Studiereiscommissie 
Reinier Reijnhoudt (V) 
Niels Vossebeld (S/P) 
Kees Morren (PR-E) 
Léon olde Scholtenhuis (Reis) 
Thijs Homan (Excursies) 
Stephan Meijers (Onderwijs) 
 
Symposiumcommissie 2009 
Sander Dekens (V) 
Martijn Oude-Vrielink (S) 
Auke Terlouw (P) 
Reinier Reinhoudt (PR-E) 
Nienke Schuurman (Dagcom.) 
 
Symposiumcommissie 2010 
Peter Bijl (V) 
Ingmar van Aartsen (S) 
Rob Loohuizen (P) 
Rick Janssen (PR-E) 
Erwin Vonk (Dagcom.) 
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Inleiding 

Ondanks dat de hele wereld in 2009 last had van een financiële crisis was hier bij ConcepT niet heel veel van te 
merken. Er is in 2009 weer een positief saldo behaald. Weliswaar is dit niet zo hoog als de afgelopen twee 
jaren, hieraan liggen echter andere factoren ten grondslag. Vrijwel alle inkomsten zijn volgens begroting binnen 
gekomen. Ook de vooruitzichten voor komend jaar zijn positief. 
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Winst en verlies rekening 

 

   Post (algemeen)   Opbrengsten    Kosten   Saldo   Opbrengsten    Kosten   Saldo  

1  Contributie   €     5.950,00   €              -     €   5.950,00   €    6.324,00   €              -     €   6.324,00  

2  Subsidie   €     6.500,00   €              -     €   6.500,00   €    6.513,00   €              -     €   6.513,00  

3  Rente   €        700,00   €              -     €      700,00   €    1.218,12   €              -     €   1.218,12  

4  Vervallen crediteuren   €              -     €              -     €             -     €              -     €              -     €            -    

5  Sponsoring algemeen   €     3.000,00   €              -     €   3.000,00   €    4.125,00   €    1.600,00   €   2.525,00  

6  Website   €   10.000,00   €              -     €  10.000,00   €    6.537,52   €       190,18   €   6.347,34  

7  De Brug   €        700,00   €       400,00   €      300,00   €       275,00   €       600,00   €     325,00- 

8  Borrelkelder   €     2.800,00   €     6.700,00   €   3.900,00-  €    2.175,00   €    6.370,30   €   4.195,30- 

9  Representatiekosten   €        700,00   €     8.125,00   €   7.425,00-  €       491,00   €    5.914,09   €   5.423,09- 

10  Organisatiekosten   €              -     €   18.580,00   €  18.580,00-  €    1.125,00   €   18.167,54   € 17.042,54- 

11  Consumpties    €     4.300,00   €     4.300,00   €             -     €    4.419,14   €    4.853,32   €     434,18- 

12  Vakbladen en boeken   €              -     €       700,00   €      700,00-  €              -     €       546,77   €     546,77- 

13  Onvoorzien   €              -     €     2.000,00   €   2.000,00-  €    6.441,55   €   11.069,97   €   4.628,42- 

                

   Subtotaal (a)   €   34.650,00   €   40.805,00   €   6.155,00-  €   39.644,33   €   49.312,17   €   9.667,84- 

        

        
   Post (commissies)   Opbrengsten  Kosten   Saldo   Opbrengsten    Kosten   Saldo  

14  Activiteitencommissie   €     1.500,00   €     2.500,00   €   1.000,00-  €    1.285,53   €    1.955,18   €     669,65- 

15  Almanakcommissie   €     6.000,00   €     6.000,00   €             -     €    4.800,00   €    4.799,44   €         0,56  

16  Bouwcommissie   €     4.100,00   €     4.750,00   €      650,00-  €    4.476,23   €    5.126,23   €     650,00- 

17  Boekencommissie   €   50.000,00   €   50.000,00   €             -     €   64.674,78   €   64.138,55   €     536,23  

18  Borrelcommmissie   €   28.500,00   €   25.750,00   €   2.750,00   €   24.352,87   €   23.804,77   €     548,10  

19  Buitenlandcommissie   €   14.000,00   €   14.000,00   €             -     €   13.400,00   €   13.400,00   €            -    

20  Business course   €     3.000,00   €     3.000,00   €             -     €    2.875,00   €    2.780,91   €       94,09  

21  ConcepTueelcommissie   €   27.800,00   €   17.420,00   €  10.380,00   €   28.824,09   €   16.609,11   € 12.214,98  

22  Eerstejaarscommissie   €     1.800,00   €     2.000,00   €      200,00-  €    1.080,00   €    1.751,91   €     671,91- 

23  InterExcie   €     1.475,00   €     5.000,00   €   3.525,00-  €       220,00   €    5.407,13   €   5.187,13- 

24  Galacommissie   €              -     €       300,00   €      300,00-  €    6.038,17   €    6.610,34   €     572,17- 

25  Introkampcommissie   €     7.000,00   €     7.700,00   €      700,00-  €    7.262,65   €    8.026,27   €     763,62- 

26  Lunchclub   €        250,00   €       250,00   €             -     €       258,00   €       258,83   €         0,83- 

27  Mediacommissie   €              -     €       500,00   €      500,00-  €              -     €           7,99   €         7,99- 

28  Onderwijscommissie   €              -     €         50,00   €        50,00-  €              -     €              -     €            -    

29  Studiereiscommissie 2008  €              -     €              -     €             -     €   66.509,00   €   63.902,85   €   2.606,15  

30  Symposiumcommissie   €   20.000,00   €   18.000,00   €   2.000,00   €   28.950,64   €   23.651,31   €   5.299,33  

31  Kascommissie   €              -     €         50,00   €        50,00-  €              -     €              -     €            -    

32  Skireiscommissie   €     3.000,00   €     3.000,00   €             -     €       442,00   €       387,72   €       54,28  

                

   Subtotaal (b)   € 168.425,00   € 160.270,00   €   8.155,00   € 255.448,96   € 242.618,54   € 12.830,42  

   Totaal (a+b)   € 203.075,00   € 201.075,00   €   2.000,00   € 295.093,29   € 291.930,71   €   3.162,58  

        
   Post (Voorzieningen)   Opbrengsten    Kosten   Saldo   Opbrengsten    Kosten   Saldo  

32  Voorzieningen   €              -     €              -     €             -     €              -     €              -     €            -    

33  Reservering Lustrum   €              -     €     2.000,00   €   2.000,00-  €              -     €    2.000,00   €   2.000,00- 

   Subtotaal    €              -     €     2.000,00   €   2.000,00-  €              -     €    2.000,00   €   2.000,00- 

        
   Totaal (a+b+c)   € 203.075,00   € 203.075,00   €             -     € 295.093,29   € 293.930,71   €   1.162,58  
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 Toelichting  

      

1 700 leden x  € 8,50       

2 500 studerende leden x  € 13,00       

8  Zie bijlage 1        

9  Zie bijlage 2       

10  Zie bijlage 3        

11  Zie bijlage 4        

13  Zie financieel beleid  

 

 
 Bijlage 1  

      
8  Borrelkelder   €     2.800,00   €     6.700,00   €   3.900,00- 

 €    
2.175,00   €    6.370,30   €   4.195,30  

1  Sponsoring   €     1.300,00   €              -     €   1.300,00  
 €       
675,00   €              -     €     675,00  

2 
Bijdrage Paradoks aan 
huur   €     1.500,00   €              -     €   1.500,00  

 €    
1.500,00   €              -     €   1.500,00  

3  Huur kelder   €              -     €     6.200,00   €   6.200,00- 
 €              
-     €    6.178,00   €   6.178,00- 

4  Algemene uitgaven   €              -     €       500,00   €      500,00- 
 €              
-     €       192,30   €     192,30- 

        

 
 Bijlage 2  

      

10  Representatiekosten   €        700,00   €     8.125,00   €   7.425,00- 
 €       
491,00   €    5.914,09   €   5.423,09  

1  Bestuurskleding   €              -     €     1.500,00   €   1.500,00- 
 €              
-     €    1.500,00   €   1.500,00- 

2  Commissie-etentjes   €              -     €       800,00   €      800,00- 
 €              
-     €       343,33   €     343,33- 

3  Commissiekleding   €              -     €     2.300,00   €   2.300,00- 
 €              
-     €    1.633,65   €   1.633,65- 

4  Constitutiekaartjes   €              -     €       100,00   €      100,00- 
 €              
-     €         90,65   €       90,65- 

5 
 Contact verenigingen 
binnen UT   €              -     €       350,00   €      350,00- 

 €              
-     €       322,49   €     322,49- 

6 
 Contact verenigingen 
buiten UT   €              -     €       200,00   €      200,00- 

 €              
-     €         72,30   €       72,30- 

7  Bedrijfsbezoeken   €              -     €       750,00   €      750,00- 
 €              
-     €       733,00   €     733,00- 

8 
 Reunie met oud-
besturen   €        700,00   €     1.300,00   €      600,00- 

 €       
491,00   €    1.042,50   €     551,50- 

9  Stomen pakken   €              -     €       200,00   €      200,00- 
 €              
-     €         45,30   €       45,30- 

10  Contact vakgroep   €              -     €       150,00   €      150,00- 
 €              
-     €              -     €            -    

11 
 Wijn voor wissels en 
externen   €              -     €         75,00   €        75,00- 

 €              
-     €           6,49   €         6,49- 

12  Overig   €              -     €       400,00   €      400,00- 
 €              
-     €       124,38   €     124,38- 

 

   Toelichting        

1  5x €225,00 (pakken) en 5x €75,00 (overhemd/polo)   

3  60x commissiekleding á €30,00 en 5x €100,00 (pakken symposium)  

12  Bijv. Dassen, chokers        
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 Bijlage 3  

      
11  Organisatiekosten   €              -     €   18.580,00   €  18.580,00-  €    1.125,00   €   18.167,54   € 17.042,54- 

        
   Activiteiten   €              -     €     5.000,00   €   5.000,00-  €              -     €    5.071,35   €   5.071,35- 

1  Actieve leden activiteit   €              -     €     2.500,00   €   2.500,00-  €              -     €    2.250,00   €   2.250,00- 

2  Diversen ALV   €              -     €       200,00   €      200,00-  €              -     €       200,00   €     200,00- 

3  Borrel wissel ALV   €              -     €     1.800,00   €   1.800,00-  €              -     €    2.121,35   €   2.121,35- 

4  Budget pedellen ALV   €              -     €         50,00   €        50,00-  €              -     €         50,00   €       50,00- 

5  Eten ALV   €              -     €       450,00   €      450,00-  €              -     €       450,00   €     450,00- 

                

   Algemeen   €              -     €   13.580,00   €  13.580,00-  €    1.125,00   €   13.096,19   € 11.971,19- 

6  Bankkosten   €              -     €       700,00   €      700,00-  €              -     €       490,59   €     490,59- 

7  Bestuurscadeau   €              -     €       300,00   €      300,00-  €              -     €       510,31   €     510,31- 

8  Briefpapier   €              -     €       300,00   €      300,00-  €              -     €              -     €            -    

9  Commissiebedankjes   €              -     €       160,00   €      160,00-  €              -     €              -     €            -    

10  Enveloppen   €              -     €       250,00   €      250,00-  €              -     €         26,66   €       26,66- 

11  iBBS2   €              -     €       800,00   €      800,00-  €    1.125,00   €    1.125,00   €            -    

12  Kamer van Koophandel   €              -     €         50,00   €        50,00-  €              -     €         26,14   €       26,14- 

13  Kantoorartikelen   €              -     €       600,00   €      600,00-  €              -     €       205,23   €     205,23- 

14  Koffie/thee   €              -     €     2.000,00   €   2.000,00-  €              -     €    3.552,41   €   3.552,41- 

15  Licenties   €              -     €       450,00   €      450,00-  €              -     €       461,17   €     461,17- 

16  Ludieke actie   €              -     €       500,00   €      500,00-  €              -     €       272,58   €     272,58- 

17  Lunch evaluaties   €              -     €       500,00   €      500,00-  €              -     €       253,89   €     253,89- 

18  Merchandising   €              -     €     1.000,00   €   1.000,00-  €              -     €              -     €            -    

19  Teambuilding   €              -     €       250,00   €      250,00-  €              -     €       268,60   €     268,60- 

20  Beleidsactiviteit met KB   €              -     €       500,00   €      500,00-  €              -     €       492,74   €     492,74- 

21 
 Overleg 
Studieverenigingen   €              -     €       200,00   €      200,00-  €              -     €       200,00   €     200,00- 

22  Portokosten algemeen   €              -     €     1.500,00   €   1.500,00-  €              -     €    1.260,09   €   1.260,09- 

23  Printkosten   €              -     €     1.000,00   €   1.000,00-  €              -     €    1.086,78   €   1.086,78- 

24  Telefoon/fax kosten   €              -     €     1.500,00   €   1.500,00-  €              -     €    1.145,39   €   1.145,39- 

25  Verzekeringen   €              -     €       120,00   €      120,00-  €              -     €       129,95   €     129,95- 

26  Werving actieve leden   €              -     €       500,00   €      500,00-  €              -     €       407,75   €     407,75- 

27  Overig   €              -     €       400,00   €      400,00-  €              -     €    1.180,91   €   1.180,91- 

 

   Toelichting        

5  Traditioneel diner met pedellen en oud-bestuurders  
 

  

7  6x €20,00 Bestuur 2008 + 1x €20,00 Bestuur 2010      

Bijlage 4 

12  Consumpties    €     4.300,00   €     4.300,00   €             -     €    4.419,14   €    4.853,32   €     434,18- 

1 
 Omzet Frisdrank 
automaat   €     3.000,00   €     3.300,00   €      300,00-  €    2.795,08   €    3.403,59   €     608,51- 

2  Staffelkorting   €        300,00   €              -     €      300,00   €       350,00   €              -     €     350,00  

3  Omzet snoepwaren   €     1.000,00   €     1.000,00   €             -     €    1.274,06   €    1.449,73   €     175,67- 
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Toelichting op Winst en verlies rekening 

Algemeen 

2. Subsidie 

ConcepT ontvangt van de faculteit per lid €8 algemene subsidie en €5 voor de ConcepTueel. Op 1 januari 2009 
had ConcepT 501 leden. 

3. Rente 

De rente die ConcepT in 2008 heeft ontvangen lag hoger dan verwacht, omdat het rentepercentage in 2008 
nog vrij hoog was. De rente over het jaar 2009 valt lager uit ten opzichte van die uit 2008, dit heeft twee 
redenen. Allereerst waren er in het begin van 2009 weinig liquide middelen aanwezig bij ConcepT, zodat er 
minder rente binnen komt. Ten tweede was het rentepercentage in 2009 erg laag, als gevolg van de 
wereldwijde Economische Crisis. De rente over het jaar 2009 zal echter pas in 2010 op de afrekening komen te 
staan. 

5. Sponsoring Algemeen 

Onder deze post vallen de advertenties op het TV-scherm en de activiteiten die in samenwerking met externe 
partijen worden georganiseerd. De vermelde kosten op de afrekening bestaan uit de kortingen die worden 
gegeven in de grote contracten. 

7. De Brug 

De Brug heeft dit jaar weinig sponsoring binnen gehaald. De kosten voor de Brug zijn echter gestegen, 
voornamelijk omdat er beter papier wordt gebruikt bij het drukken. 

8. Borrelkelder 

De huur van de borrelkelder was dit jaar zoals begroot €6200. Verder heeft Paradoks het contract voor de 
borrelkelder verlengd en zijn de contracten voor de sponsorborden ook weer verlengd. De opbrengsten van de 
sponsorborden zijn wel minder dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de prijsverhoging voor de 
sponsorborden niet is doorgevoerd voor de contracten die verlengd zijn. 

11. Consumpties 

Op de verkoop van de consumpties is in 2009 verlies geleden. Dit komt doordat op iedere consumptie geld 
toegelegd wordt, omdat de inkoopprijs hoger ligt dan de verkoopprijs. Ook de blikjes zijn bij inkoop duurder 
dan de prijs die door ConcepT aan de leden gevraagd wordt. Het gaat om een relatief klein bedrag, zodoende is 
hier nog geen prijsverhoging voor doorgevoerd. 

13. Onvoorzien 

De boekingen op de post onvoorzien bestaan uit afboekingen van posten waarbij de uiteindelijke kosten 
afweken van de gereserveerde kosten. Dit werkt beide kanten op, waardoor zowel positieve als negatieve 
boekingen op de post onvoorzien zijn gedaan. Ook zijn er onvoorziene “kosten” gemaakt doordat niet alle 
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contractueel vastgelegde verplichtingen konden worden voldaan, er moet zodoende afgeboekt worden op de 
reeds ingeboekte inkomsten van 2008. Verder is de €3000 die is gereserveerd voor het herstel van de schade 
aan de introkamplocatie Emsland geboekt op onvoorziene kosten. 

Commissies 

16. Bouwcommissie 

De Bouwcommissie is precies op hun begrote budget uitgekomen, omdat er reserveringen zijn gemaakt van het 
budget dat ze nog over hadden. Ze hebben zelf nieuwe sponsoren weten te regelen en ze willen volgend jaar 
meer eigen gereedschap aanschaffen voor het bouwen van de betonkano’s. 

17. Boekencommissie 

Dit jaar is er een positief saldo behaald. Dit zou niet mogelijk moeten zijn, omdat de boeken tegen inkoopsprijs 
worden verkocht. Het positieve saldo word veroorzaakt door onvoorziene prijsdalingen en boeken die nooit 
zijn gefactureerd door de leverancier. 

18. Borrelcommissie 

De Borrelcommissie heeft een positief saldo, wat wel lager is dan begroot. Dit komt doordat net als bij de 
consumpties de inkoopprijzen gestegen zijn. Momenteel wordt verlies word geleden op interne borrels. Dit 
wordt deels gecompenseerd door de externe borrels, zoals afstudeerborrels, waar wel winst op wordt 
gemaakt. Deze winst is echter ook afgenomen, vanwege de gestegen inkoopprijzen. Verder hebben een aantal 
externe borrels niet kunnen plaatsvinden, doordat de kelder werd verbouwd in de zomer. 

19. Buitenlandreiscommissie 

De Buitenlandreiscommissie 2008 had een positief saldo, waardoor de deelnemers een gedeelte van hun 
bijdrage terug krijgen. Zodoende komt het eindsaldo op nul uit, zoals begroot. 

22. Eerstejaarscommissie 

De Eerstejaarscommissie heeft in 2009 een negatief saldo, omdat de inkomsten van het Eerstejaarsfeest wat 
tegen vielen. 

23. InterExcie 

Het saldo van de InterExcie is lager uitgevallen dan begroot, omdat het (bus)vervoer naar de verschillende 
excursies door ConcepT is betaald. Hiervoor was een bedrag gereserveerd, maar dit bleek niet toereikend. Er is 
besloten dat er vaker een bus vanuit het betreffende bedrijf verzorgd moet worden. 

De overige kosten bestaan uit de vergoeding van treinkaartjes, lunches voor lunchlezingen en de bijdrage van 
ConcepT voor de AutoCAD-cursus. De InterExcie had geen inkomsten, omdat alle excursies gratis waren. 

24. Galacommissie 

Ondanks dat het gala een groot succes en goed bezocht was, zijn de kosten toch niet volledig gedekt. Het 
verlies wordt gedeeld met S.v.Communiqué. 
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25. Introkampcommissie 

Het saldo van de Introkampcommissie is dit jaar net zo als begroot. Het bedrag voor de schade die is 
aangebracht aan de locatie, is bij de post onvoorzien meegenomen. 

29. Studiereiscommissie 2008 

Omdat de studiereis aan het eind van 2008 niet kon worden goedgekeurd, is deze post in 2009 opgenomen. De 
studiereis is nu wel volledig afgerond en de deelnemers hebben een deel van hun deelnemersgeld als restitutie 
teruggekregen. Ook is er een deel naar het studiereisfonds gegaan. Het saldo op de afrekening bestaat uit het 
deel dat naar ConcepT is gegaan. 

30. Symposiumcommissie 

De Symposiumcommissie heeft dit jaar een positief saldo van €5299,33. Dit komt doordat veel bedrijven wilden 
sponsoren en de prijzen voor de verschillende sponsorpakketten zijn verhoogd. Niet alle inkomsten van de 
Symposiumcommissie zijn uiteindelijk uitgegeven aan het symposium. Hiervoor is gekozen, omdat het risico 
bestond dat bedrijven hun sponsorbudgetten alleen aan het symposium zouden besteden en daarmee de 
algemene sponsoring van ConcepT lager zou uitvallen. 

Representatiekosten 

De representatiekosten zijn in totaal in 2009 iets lager uitgevallen dan begroot. De meeste posten zijn 
goedkoper uitgevallen. Voor de bestuurskleding is alles wat er te veel gedeclareerd is terugbetaald door de 
betreffende personen. 

Organisatiekosten 

ALV 

De kosten voor de Wissel ALV in 2009 zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk omdat er 
weer veel bier is gedronken. 

Koffie/thee 

De kosten voor koffie en thee zijn in 2009 een stuk hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk 
omdat er meer koffie gedronken is dan begroot. De hoofdreden hiervoor is dat er het hele jaar altijd voldoende 
bekertjes aanwezig zijn geweest. De leden hoefden dus niet eerst hun mok af te wassen voor ze koffie konden 
halen, als er al een mok aanwezig was. De bekertjes zelf hebben ongeveer €400 gekost, dit is dus niet de reden 
dat de kosten veel hoger zijn uitgevallen. 

Printkosten 

Bij printkosten zijn de kosten van Xerox en de printer van ConcepT opgenomen. Hier zitten ook de printkosten 
voor de meeste commissies in, omdat over het algemeen niet te achterhalen is welke commissie wat geprint 
hebben. Alleen voor de grotere commissies is een schatting van de printkosten gemaakt en meegenomen in de 
afrekeningen. 
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Overige organisatiekosten 

Onder overige organisatiekosten zijn alle kosten opgenomen die niet onder andere posten vallen. Denk hierbij 
aan de back-ups die KPN maakt van de server en andere onkosten. 
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Balans 

Begin balans  1-1-2009 
  

Activa      Passiva  

 Voorraden   €    4.421,55   Eigen vermogen   €                     37.255,56 

 Vooruitbetaald   €   14.035,87   Reserveringen   €                     29.701,71 

 Liquide middelen   €   20.441,94   Voorzieningen   €                       7.619,08 

 Debiteuren   €   60.981,25   Vooruit ontvangen   €                     20.903,06 

 Voorschotten   €       250,00   Crediteuren   €                       4.651,20 

 Vaste Activa   €              -        

   € 100.130,61     €                   100.130,61 

    

    
Eind balans  31-12-2009 

  
Activa      Passiva  

 Voorraden   €    4.536,41   Eigen vermogen   €                     37.255,56  

 Vooruitbetaald   €    4.429,83   Reserveringen   €                     26.855,28  

 Liquide middelen   €   33.061,01   Voorzieningen   €                       2.571,00  

 Debiteuren   €   64.163,11   Vooruit ontvangen   €                          277,50  

 Voorschotten   €              -     Crediteuren   €                     38.068,44  

 Vaste Activa   €              -     Saldo 2009   €                       1.162,58  

   € 106.190,36     €                   106.190,36  

Overzicht reserveringen 
 

Reservering Lustrum  €     7.157,60   €     9.157,60  

Reservering Boekenfonds  €        315,15   €       315,15  

Reservering Studiereisfonds  €     6.190,07   €     7.369,73  

Reservering Borrelkelder  €     3.320,23   €              -    

Reservering Computers  €     6.000,00   €     4.467,27  

Reservering Kamer  €        600,00   €              -    

Reservering CRM -systeem  €     3.000,00   €     3.000,00  

Reservering inventaris  €         65,15   €         65,15  

Reservering huisstijl  €        803,51   €       777,56  

Reservering Bouwcommissie  €        750,00   €       202,82  

Reservering Symposiumfonds  €     1.500,00   €     1.500,00  
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Toelichtingen op de Balans 

Debiteuren en liquide middelen 

De liquide middelen zijn in 2009 licht toegenomen, ondanks dat een groot aantal contracten pas in het nieuwe 
jaar kan worden gefactureerd. Dit komt doordat de contracten pas op 31 december aflopen. Dit heeft ook tot 
gevolg dat ConcepT een groot debiteurensaldo heeft. Dit saldo komt door contracten die halverwege 2010 
aflopen, maar al wel ingeboekt zijn. Om een reëel beeld te krijgen van de huidige debiteurenstand, moet het 
saldo ongeveer worden gehalveerd. 

Het crediteurensaldo is ook vrij hoog. Dit komt doordat de boeken van het tweede kwartiel en de drukkosten 
van de Almanak nog betaald moeten worden. 

Vooruit betaald 

De post “Vooruit betaald” op de eindbalans bestaat uit vooruit betaalde kosten voor de commissies die in 
september 2009 zijn opgestart, maar onder het boekjaar 2009 vallen. Dit zijn de Activiteitencommissie ‘09/’10 
en de Eerstejaarscommissie ‘09/’10. Daarnaast vallen onder deze post de kosten die zijn gemaakt voor het 
Kandidaat-bestuur 2010. 

Overzicht reserveringen 

In het overzicht van de reserveringen staan de veranderingen die in 2009 hebben plaatsgevonden en de 
actuele saldi van de huidige reserveringen. In 2009 is de reservering voor het lustrum verhoogd met €2000, 
zoals begroot. Verder is de reservering die vorig jaar gemaakt is voor de borrelkelder volledig gebruikt voor het 
opknappen van de kelder. En de reservering voor de kamer is gebruikt voor onder andere een nieuwe bank. 
Het restsaldo is naar onvoorzien geboekt. 


