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Voorwoord
Voorwoord
We schrijven 6 januari 2007. Na weken van hard werk ligt er weer een ConcepT Jaarverslag klaar,
waarin een druk Bestuursjaar beschreven staat. Er zal duidelijk worden wat het Bestuur 2006 gedaan
heeft om de vereniging in hun ogen zo goed mogelijk te verbeteren en waar de grootste knelpunten
hebben gelegen. Er wordt een overzicht geschetst van de activiteiten van de vereniging en van het
functioneren van alle commissies. De nieuwe opzet van het Beleidsplan 2006 is tevens doorgevoerd in
dit Jaarverslag en we hopen dan ook dat het een prettig, informatief en bondig verslag is geworden.
Dit document had hier niet kunnen liggen zonder de constructieve feedback van onze Raad van Advies.
Vandaar dat ik deze gelegenheid gebruik om Harold Topper, Daan Bol, Joost Kampstra en Lieuwe Krol
te bedanken voor hun inzet en input voor dit jaarverslag. Daarnaast wil ik deze mogelijkheid aangrijpen
om onze leden te bedanken voor de steun, het vertrouwen en de kritiek gedurende het afgelopen jaar.
We wensen je zeer veel leesplezier toe.

Bas Klaver

Voorzitter
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1 Inleiding
1 Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag geschreven door het Bestuur 2006. Net als het beleidsplan heeft ook het
jaarverslag een nieuwe vorm gekregen, die aansluit bij het karakter van het beleidsplan. We hopen dat
dit verslag een bondig, informatief en nuttig overzicht geeft van de activiteiten van het Bestuur 2006 en
de vereniging in het algemeen.
Het afgelopen jaar zijn wij enthousiast aan de slag gegaan om Studievereniging ConcepT naar een
hoger niveau te leiden. Het beleid dat wij gevoerd hebben was, zeker in het eerste halfjaar, vooral intern
gericht. Doelstelling was de betrokkenheid van de leden met ConcepT te vergroten. Tevens is er ten
doel gesteld om de uitstraling van de vereniging te verbeteren, door een nieuwe website, de verbetering
van de Brug en uiteindelijk een vernieuwde ConcepTueel. In dit jaarverslag wordt duidelijk gemaakt wat
het Bestuur 2006 gedaan heeft om de doelstellingen uit het Beleidsplan 2006 te verwezenlijken en wat
er verder in de vereniging gebeurd is.
In hoofdstuk 2 worden de actiepunten uit het beleidsplan doorgenomen, waarbij per actiepunt
aangegeven wordt of het voltooid is, waar de knelpunten lagen bij de uitvoering en wat adviezen zijn
voor de toekomst. In hoofdstuk 3 en 4 worden deze actiepunten vervolgens teruggekoppeld naar de
wat bredere doelstellingen uit het beleidsplan en vervolgens wordt opnieuw de positie van ConcepT
bepaald. In hoofdstuk 5 is het daadwerkelijke verslag van het afgelopen jaar opgenomen. Er is gekozen
om een indeling te maken, die goed aansluit op de functies van de verschillende Bestuursleden. In
hoofdstuk 6 wordt vervolgens een jaaroverzicht gegeven in de vorm van een activiteitenoverzicht en
de behandeling van enkele commissies die het afgelopen jaar speciale aandacht verdiend hebben.
De commissies die hier niet genoemd zijn, worden tussendoor behandeld in het activiteitenoverzicht.
Tenslotte is In hoofdstuk 7 het ﬁnanciële jaarverslag terug te vinden.
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2 Realisatie
beleidsplan
2 Realisatie
beleidsplan
2006

2006

2006

In dit hoofdstuk worden de actiepunten uit het beleidsplan één voor één doorgenomen, waarbij per
actiepunt aangegeven wordt of het voltooid is, waar de knelpunten lagen bij de uitvoering en wat
adviezen zijn voor de toekomst.

2.1 Verbetering uitstraling S.V. ConcepT

Het 18e Bestuur van ConcepT heeft zich ten doel gesteld om de uitstraling van de vereniging te verbeteren.
Er zijn een aantal zaken, die de uitstraling van een vereniging bepalen. Naast goed persoonlijk contact
met de studenten, andere verenigingen en het bedrijfsleven, zijn namelijk ook zaken als een goede
website en publicaties van belang. In deze paragraaf komen de nieuwe website, de vernieuwingen
omtrent “de Brug” en de verbetering van de interne promotiemiddelen aan de orde. Andere punten, die
niet in het beleidsplan zijn opgenomen en te maken hebben met het verbeteren van de uitstraling van
ConcepT, zijn de herindeling van de ConcepT-kamer en de vernieuwing van de ConcepTueel. Meer
informatie over deze twee punten is te vinden in respectievelijk de paragrafen 5.3 Inventaris en 6.3
ConcepTueel.

2.1.1 Aanpassing website
Al voor het Bestuursjaar 2006 was duidelijk dat ConcepT toe was aan een nieuwe website. Daarom
heeft het Bestuur tijdens de kandidaatsperiode contact gezocht met Bart Boeschen Hospers, wegens
zijn kennis op het gebied van ICT en websites.
In het begin van het Bestuursjaar zijn een aantal eisen voor de website opgesteld. Voorbeelden hiervan
zijn de mogelijkheid tot aanpassing van de site door alle commissies, gebruikersgemak, mogelijkheid
tot uitbreiding en het feit dat er over een paar jaar ook nog goed mee gewerkt moet kunnen worden. Het
systeem dat het beste aan de eisen voldeed, is TYPO 3. Dit is een open source CMS, een standaard
systeem om de inhoud van de site te bewerken, waarvan een uitgebreide handleiding op het internet te
vinden is. Verder zijn er vele onderdelen beschikbaar die vrij eenvoudig in de site zijn te implementeren.
In de zomer is het CMS geperfectioneerd en vanaf het begin van het collegejaar kon begonnen worden
met het plaatsen van de inhoud op de website. Het kostte veel tijd om dit er op te zetten, waarbij nog
vele kleine foutjes in het systeem gevonden en verwijderd werden.
De nieuwe website ziet er een stuk professioneler uit dan de oude. De, overigens automatisch wisselende,
achtergronden hebben een civieltechnisch karakter gekregen en geven de site een duidelijke en strakke
lay-out. Op de oude site was vooral aan te merken dat een logische opbouw miste en informatie vaak
lastig te vinden was. Hier is geprobeerd verandering in te brengen door gebruik te maken van een
duidelijk menu. Zo is het voor de bezoekers gemakkelijk om alle informatie te vinden. Er is besloten
om op de homepage een aantal links te zetten naar belangrijke onderdelen op de site. Zo krijgt men
op de homepage een vacature, een verjaardagskalender en een digitale enquête te zien en men kan
inloggen.
Op de nieuwe website is veel aandacht besteed aan de inhoud. Op het moment van schrijven wordt,
zowel door het Bestuur als door de commissies, nog steeds de inhoud gewijzigd en aangevuld.
Voorbeelden van inhoudelijke onderdelen zijn het Competentie Ontwikkelings Project (COP) en extra
sponsormogelijkheden. Voor meer informatie hierover zie paragrafen 2.2.3 Voortzetting COP en 2.5.2
Nieuwe vormen van sponsoring.
Naast algemene informatie zijn er op de site een aantal toepassingen aangebracht om de site interactiever
te maken en de aandacht van de bezoekers meer te richten op bepaalde onderdelen of vraagstukken.
De speciale toepassingen zijn te bekijken nadat de ConcepT-bezoeker zich ingelogd heeft. Zij krijgen
na inloggen de mogelijkheid om te stemmen op de poll, een reactie te plaatsen op de roddelpagina
en een mening te geven over stellingen in het ConcepT-forum. Het forum en de polls kunnen gebruikt
worden om de mening van de studenten te peilen, zodat deze gebruikt kan worden bij het maken
van beslissingen op verenigingsgebied of op het gebied van onderwijs. Vanaf december is het verder

5

Jaarverslag ConcepT

mogelijk om je online in te schrijven voor activiteiten. Dit is tot nu toe gebruikt bij drie activiteiten. Door
het inschrijven via de site te laten gebeuren, is het voor studenten makkelijker om zich in te schrijven,
is er een veel duidelijker overzicht van wie zich al heeft ingeschreven en kan het automatisch incasso
ingevoerd worden. Het inschrijven via de site heeft, zo meent het Bestuur, geen gevolgen op het bezoek
aan de ConcepT-kamer. Leden komen evengoed langs voor gezelligheid, commissiewerk of een bakje
kofﬁe. Of er hierdoor ook meer mensen zich inschrijven, is nog niet te zeggen. Dit is interessant om in de
toekomst te onderzoeken. In de toekomst kan verder nog gekeken worden naar nieuwe toepassingen
voor de website, bijvoorbeeld door eens te kijken bij andere verenigingen. Dit is meegegeven aan het
Kandidaat-Bestuur 2007.
De website is een maand later in gebruik genomen dan gepland. Op 4 oktober 2006 is om precies
12:00 uur de site gelanceerd. Onder het genot van een glaasje champagne en een broodje rookworst
werd afgeteld en de nieuwe site was een feit. De samenwerking tussen de Secretaris en Bart Boeschen
Hospers is positief verlopen. Tijdens het proces waren er af en toe wat onduidelijkheden, maar het
resultaat is een mooie website, waar het Bestuur 2006 zeer trots op is. Het is lastig te zeggen of het
aantal bezoekers van de website ook is toegenomen. Er zijn gegevens beschikbaar vanaf mei 2006,
maar door de zomervakantie geven deze geen representatief beeld. Wel is duidelijk te merken aan de
digitale enquêtes en het forum dat veel mensen hun mening willen laten horen; binnen een week wordt
er op een enquête steeds 60 tot 70 keer gestemd.

2.1.2 Vernieuwing van de Brug
Het vernieuwen van De Brug heeft twee doelen gehad: enerzijds het professionaliseren van de
uitstraling en anderzijds het aantrekken van meer lezers. Hiertoe heeft het Bestuur getracht de inhoud
aantrekkelijker te maken en de kwaliteit te verbeteren. Dit is gerealiseerd door De Brug op A3-formaat
uit te brengen, opdat er meer ruimte is voor nieuwe zaken, zoals laagdrempelige verhalen. Daarnaast
is de strip “Frakke en Lieke” vervangen door Fokke en Sukke, zodat de strip ook voor niet-actieve leden
aantrekkelijk is (en niet teveel intern gericht). Ook wordt in iedere editie een brug in de spotlights gezet
en verschijnt er een kort inhoudelijk artikel, meestal afkomstig uit De Ingenieur. De Brug heeft de taak
van de ConcepTueel deels overgenomen wat betreft het publiceren van verslagen van gezelligheids
activiteiten en gezelligheidsactiviteiten, zoals artikelen over de ski-activiteit, het StAf-toernooi en het
introkamp.
De Brug is in het afgelopen Bestuursjaar acht keer verschenen. Geprobeerd is om De Brug vaker bij
colleges van ouderejaars studenten te verspreiden om deze studenten meer bij ConcepT te betrekken,
vooral omdat ConcepT dit jaar meer activiteiten voor ouderejaars wilde organiseren. Op het moment
van schrijven wordt een onderzoek gehouden onder actieve en niet-actieve ConcepT-leden naar hun
mening over de vernieuwing van De Brug.

2.1.3 Verbetering interne promotiemiddelen
In lijn met het verbeteren van de uitstraling van ConcepT heeft het Bestuur zich ten doel gesteld de
interne promotiemiddelen te verbeteren. Het bleek namelijk dat veel leden niet op de hoogte waren van
de activiteiten die ConcepT aanbiedt.Om te beginnen is aan alle commissies een document gestuurd
waarin de promotiemiddelen worden genoemd die door ConcepT en de universiteit mogelijk worden
gemaakt. In het document wordt ook opgeroepen na te denken over nieuwe, inventieve en ludieke
promotiemiddelen.
Ook is besloten de blokmail te vervangen door een korte tweewekelijkse mail. Hierdoor zullen de leden
beter op de hoogte zijn, doordat ze vaker van informatie worden voorzien. Daarnaast kan een activiteit
kort van tevoren nog eens extra onder de aandacht gebracht worden, indien blijkt dat dit nodig is. Ieder
lid kan zich gemakkelijk uitschrijven voor deze mailing. Het Bestuur heeft duidelijk gemerkt dat door de
mailings de studenten beter op de hoogte zijn van de activiteiten en dan ook nadrukkelijk aan om dit
door te zetten. De Blokmail werd verstuurd door de Functionaris Interne Betrekkingen. Na de overstap
op een tweewekelijkse mail is de Secretaris hiervoor verantwoordelijk geworden.
Voor de posters die de commissies maken heeft het Bestuur veranderingen voorgesteld aan het
kandidaat-Bestuur. Deze veranderingen dienen twee doelen. Ten eerste heeft het Bestuur gestreefd
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naar betere herkenbaarheid. In de afgelopen twee jaren heeft ConcepT twee nieuwe ‘buren’ gekregen:
S.G. Daedalus en S.V. Paradoks. Om te voorkomen dat ConcepT ’ondergesneeuwd’ raakt onder de
promotiemiddelen van andere verenigingen, is er een standaard lay-out gemaakt die de commissies
kunnen gebruiken om hun activiteit te promoten. Ten tweede is het gebruik van professionele graﬁsche
software, zoals Adobe Illustrator, bevorderd. Het Bestuur heeft verschillende commissieleden geholpen
deze professionele programma’s onder de knie te krijgen.
Een nieuwe vorm van promotiemiddelen, het versturen van sms-berichten, is onderzocht op haalbaarheid.
Uit ervaring van studievereniging Stress bleek dat studenten geen prijs stellen op het krijgen van smsberichten met daarin verenigingsinformatie. Daarnaast bleek dat deze vorm van promotie te veel geld
zou kosten. Daarom is besloten dit plan niet door te zetten.

2.2 Vergroting betrokkenheid leden
2.2.1 Het activeren van nieuwe leden
Over het activeren van nieuwe leden zijn verschillende aandachtspunten te noemen. Ten eerste is de
verandering van de ConcepT-kamer nuttig geweest voor het aantrekken van leden naar de kamer.
Zie hiervoor ook paragraaf 5.3.1 ConcepT-kamer. Daarnaast heeft het Bestuur 2006 een zeer open
houding gehad naar de leden toe, waarbij persoonlijk contact heel belangrijk gevonden werd. Dit heeft
naar de mening van het Bestuur een positief effect gehad op de betrokkenheid van de leden. Een
voorbeeld waaruit dit blijkt is het StAf-toernooi waar ConcepT dit jaar met twee teams aan deelnam.
Om de eerstejaars studenten bij ConcepT te betrekken en te laten zien welk soort activiteiten ConcepT
organiseert, heeft het Bestuur de eerstejaars studenten twee activiteiten aangeboden tegen sterk
gereduceerd tarief. Tijdens het introkamp is hier al voor gepromoot en dit had een positief effect op de
inschrijvingen. Het ging hierbij om een gezelligheidsactiviteit en een inhoudelijke activiteit: een avond
lasergamen en een lezing over de complottheorieën achter de gebeurtenissen op 9/11. Het lasergamen
was onder de eerstejaars studenten duidelijk populairder dan de lezing; aangeraden wordt om voor een
inhoudelijke activiteit in het begin van het jaar zeer goed te promoten en een aansprekend onderwerp
te kiezen om de opkomst te stimuleren. Tijdens het lasergamen is geprobeerd de eerstejaars door goed
persoonlijk contact te interesseren voor de vereniging. Het Bestuur is van mening dat dit op die avond
is gelukt en dat het aanbieden van activiteiten tijdens het introkamp bevorderend werkt voor de binding
van eerstejaars studenten met ConcepT. Zie voor de verdere strategie paragraaf 5.2 Activisme.

2.2.2 Activiteiten voor masterstudenten organiseren
Vanaf het begin van het jaar is bij het benaderen van bedrijven voor excursies en lezingen, aangestuurd
op activiteiten voor masterstudenten. Dit is gedaan om vroeg in het jaar ook aan deze groep interessante
activiteiten te kunnen aanbieden. Een eerste aanzet is daarbij gemaakt met de excursie naar WL|Delft
Hydraulics die eind maart plaatsvond. Promotie van activiteiten voor masterstudenten blijkt erg lastig,
omdat ze moeilijk te bereiken zijn, maar de aanwezigen zijn doorgaans enthousiast. Tevens is in april
een enquête verspreid onder masterstudenten, docenten en (naderhand) studenten in het 3e jaar van
de Bachelor. Gezien de zeer lage respons was het helaas niet mogelijk om hier een aantal duidelijke
conclusies uit te trekken. Wel is er een document opgesteld dat per vakgroep aangeeft waar voor hen
de interessante excursies en workshops liggen. Op dit moment is dit document echter nog niet actief
gebruikt. Enerzijds omdat er al een redelijk aantal activiteiten voor masterstudenten georganiseerd
wordt (zoals C4S, de PtP-bouwlezing en de IBA-exursie), anderzijds omdat hiermee gewacht werd
totdat er weer een volledige InterExCie aanwezig was. Wel is duidelijk geworden dat een goed bezette
commissie van belang is om voldoende interessante activiteiten te kunnen organiseren, voor zowel
bachelor- als masterstudenten.

2.2.3 Voortzetting Competentie Ontwikkeling Project
In 2006 heeft het Competentie Ontwikkeling Project (het COP) geleid tot een pagina op de nieuwe
ConcepT-website: ‘Activisme bij ConcepT’. Op deze pagina staat niet alleen dat actief worden bij ConcepT
heel leuk, maar ook erg leerzaam (en daardoor nuttig) is. De nadruk ligt op het begrip ‘competenties’. Er
wordt uitgelegd, wat dit begrip precies betekent en men kan een aantal documenten bekijken:
• Beschrijving van de 19 te ontwikkelen competenties;
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• De belangrijkste competenties per commissie;
• De belangrijkste functiespeciﬁeke competenties.
Het verdient aanbeveling deze documenten te blijven evalueren aan de hand van evaluatiegesprekken
van ex-leden van commissies. Om de kennis over het COP niet verloren te laten gaan, is er een document
voor Bestuurders opgesteld waarin het doel van het COP wordt uitgelegd. In het commissieboekje is
niet expliciet over het COP gesproken, maar er is wel een paragraaf gewijd aan het nut van activisme en
de leerzaamheid van activisme. Het COP is afgelopen jaar vooral gebruikt voor persoonlijke evaluatie
van commissieleden; de meerwaarde van het COP bij het daadwerkelijk activeren van leden wordt
betwijfeld.

2.3 Invoeren automatische incasso voor activiteiten

Het Bestuur heeft zich aan het begin van het jaar ten doel gesteld om de betaling van activiteiten via
een automatische incasso mogelijk te maken. Dit zou gecombineerd worden met het inschrijven voor
activiteiten via de website. Aangezien er echter meer tijd ging in het ontwerpen van de website, is dit pas
aan het einde van 2006 ingevoerd. De benodigde contracten met de Rabobank zijn al eerder afgesloten
om dergelijke incasso’s uit te kunnen en mogen voeren.
Het feit dat dit systeem pas kort voor schrijven van dit stuk is ingevoerd, betekent dat er op dit moment
nog weinig ervaring is met het in het beleidsplan voorgestelde systeem. Daarom is nog geen evaluatie
van het systeem gemaakt. Wel kan een eerste indruk worden gegeven. De automatische incasso is dit
jaar namelijk gebruikt bij het introkamp en bij de kerstlunch.
Deelnemers aan het introkamp die op de dag, dat het kamp begon nog niet hadden betaald, is de
opdracht gegeven om een machtigingsformulier in te vullen. Bij de kerstlunch was het voor deelnemers
voor het eerst mogelijk om zich in te schrijven via de website. Ruim driekwart van de deelnemers heeft
gebruik gemaakt van de automatische incasso.
De aanbeveling die gedaan wordt is om in de toekomst in ieder geval gebruik te maken van het systeem,
voor mensen die op de dag van de activiteit nog geen deelnemersgeld hebben betaald. Op deze manier
kan ConcepT zelf het deelnemersgeld innen. Hierdoor wordt voorkomen dat er debiteuren ontstaan,
waar het geld regelmatig moeilijk of niet van binnen te halen is. Daarnaast dient in 2007 een evaluatie
te worden gemaakt van het systeem. Deze evaluatie kan gecombineerd worden met een evaluatie voor
het inschrijven via de site, aangezien deze twee onderdelen nauw verbonden zijn.

2.4 Studenten betrekken bij het onderwijs
2.4.1 Collegeresponsgroepen
Meteen aan het begin van het Bestuursjaar is begonnen met opstarten van een collegeresponsgroep
(CRG) voor het vak Civieltechnisch Ontwerpproject B2. Vlak na de start ging men enthousiast aan de
slag, echter na verloop van tijd werd het steeds lastiger om samen te komen en kwalitatief hoogwaardige
verbeterpunten aan te leveren. Ook is het moeilijk om een representatieve groep te vormen, aangezien
mensen die het vak niet als problematisch ervaren, zich niet geroepen voelen om deel te nemen aan
een CRG. Overigens heeft de opleiding wel veel waarde gehecht aan de adviezen van de CRG, wat
naar voren kwam in de Opleidingscommissie-vergadering. Geconcludeerd kan worden dat het niet
eenvoudig is om een goed functionerend CRG-systeem op te zetten én te behouden, echter wordt de
output wel als nuttig ervaren. Het lijkt daarom verstandig om collegeresponsgroepen als een laatste
middel in te zetten om een vak te verbeteren en niet te gebruiken als doorlopend kwaliteitsinstrument.

2.4.2 Onderwijscommissie
Vlak voor het Bestuursjaar 2006 is begonnen met een brainstorm over welke taken de Onderwijscommissie
zou kunnen gaan uitvoeren, om het takenpakket interessanter te maken. Eén van de belangrijkste
aspecten daarbij was, dat de Onderwijscommissie in ieder geval meer zou gaan doen, dan alleen
klachten behandelen. Eind maart is er daarom een indeling gemaakt in de volgende vier categorieën:
- Klachten: Hieronder vallen het verzamelen van klachten op het gebied van onderwijskwaliteit,
curriculum, maar ook faciliteiten.
- Service: Het ondersteunen van studenten door het beschikbaar stellen van tentamens, het
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maken van tentamenbundels en het zoeken naar interessante civieltechnische literatuur.
Onderwijsprijs: Het uitreiken van de jaarlijkse onderwijsprijs aan de hand van een thema dat
door het StOC wordt bepaald.
- Kennis: Hierbij wordt op een meer abstract niveau nagedacht over problemen en kansen
binnen de opleiding.
Op dit moment is elk lid van de commissie verantwoordelijk voor een van de vier kerntaken.
-

Op het gebied van klachten is weinig veranderd, zij het dat de manieren waarop klachten verzameld
worden nu, mede door de website, meer divers is. Als service heeft de commissie begin dit jaar
een tentamenbundel gemaakt, waarin voor bijna alle eerstejaarsvakken een tweetal tentamens is
opgenomen. Deze tentamenbundel heeft gretig aftrek gevonden; er zijn bijna 80 exemplaren verkocht.
Deze tentamens zullen tevens op de nieuwe website gepubliceerd worden. De onderwijsprijs is dit jaar
serieus aangepakt. Aan de hand van een aantal criteria en een viertal nominaties door studenten, is
een vakkundige jury met een vragenlijst langs geweest om de docenten aan de tand te voelen. Met
deze invulling komen ook docenten die weinig college geven in aanmerking voor de onderwijsprijs. Op
het gebied van kennis is dit jaar nagedacht over de mogelijkheden voor een nieuwe track planologie
binnen de master Civil Engineering & Management. Alhoewel deze track nog in de initiatieffase zit, is de
opleiding hier enthousiast mee aan de slag gegaan.

2.5 Veranderingen externe betrekkingen
2.5.1 Herverdeling takenpakket externe betrekkingen
Zoals gesteld in het Beleidsplan 2006, heeft de Voorzitter zich voor een deel bezig gehouden met de
externe betrekkingen, om zo alle sponsormogelijkheden optimaal te kunnen benutten. De verdeling
was praktisch niet hanteerbaar, vandaar dat er regelmatig contact is geweest tussen de Voorzitter en
de Functionaris Externe Betrekkingen wie welk contact op zich zou nemen. In de praktijk bleek dat
een verdeling die berustte op toeval, het eenvoudigst was. Als de Voorzitter een interessant bedrijf
tegenkwam, of hij had als eerste contact met een bedrijf dat ConcepT benaderde, nam hij dit contact op
zich. De rest en tevens het grootste deel werd door de Functionaris Externe Betrekkingen behandeld.
Tijdens het jaar is er tweemaal geëvalueerd door beide betrokkenen. Hieruit bleek dat de manier waarop
de verdeling tot stand kwam, als goed werd ervaren. Wanneer het bedrijfsleven evenveel interesse blijft
tonen, kan de ondersteunende taak, door de Voorzitter of door een ander geschikt persoon, op dezelfde
manier ingevuld worden. Is dit niet het geval, dan is het wellicht handig een concretere verdeling te
gebruiken.
Een groot voordeel van de intensieve samenwerking in het begin van het jaar, is dat de Voorzitter en de
FEB snel op elkaar ingespeeld raakten. Hierdoor kon de Voorzitter adequaat en in overeenstemming
met de insteek van de Functionaris Externe Betrekkingen, reageren op bedrijven.

2.5.2 Nieuwe vormen van sponsoring
Aan het begin van het jaar is bekeken hoe ConcepT haar vormen van sponsormogelijkheden kon
uitbreiden. Daarbij lag de focus op de website en dit is het afgelopen jaar dan ook ﬂink gebeurd. De
site is, naast de eerder genoemde toepassingen, uitgebreid met een extra banner, bedrijvenpagina’s,
een vacaturebank en organisaties kunnen nu hun activiteiten beter promoten op de hoofdpagina van
ConcepT.
Doordat de ontwikkeling van de nieuwe site (en daarmee de uitbreiding van nieuwe sponsormogelijkheden)
langer duurde dan verwacht, is er nog geen hoge stijging in de sponsorgelden gerealiseerd voor 2006.
Toch is er wel gemerkt dat er veel interesse bestaat voor het medium en langzamerhand neemt het
aantal bedrijvenpagina’s en vacatures dan ook toe. Daarnaast is er een redelijk aantal activiteiten
georganiseerd vanuit het bedrijfsleven, dat via de ConcepT-site bekend zijn gemaakt bij de studenten.
Ook buiten de website is er gezocht naar nieuwe vormen van sponsoring. Daarbij kwam in de loop
van het jaar naar voren dat er veel vraag vanuit bedrijven is naar het versturen van mailings naar de
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studenten. Het aanbieden hiervan was echter niet mogelijk aangezien hiervoor nog geen goedkeuring
is verleend tijdens een ALV.
Tegelijk met de vernieuwing van de ConcepTueel is het sponsoraanbod van het verenigingsblad
uitgebreid. Voor bedrijven bestaan er nu meer verschillende mogelijkheden tot het plaatsen van
een advertentie. Meer over de vernieuwing van de ConcepTueel is terug te vinden in paragraaf 6.3
ConcepTueel

2.5.3 Interne samenwerking Externen bevorderen
Op 27 april vond dit jaar de eerste Externendag plaats. Tijdens deze dag is er door de Voorzitter
en Functionaris Externe Betrekkingen samen met de Externen van de Almanak-, Studiereis-, en
Symposiumcommissie een lijst met bedrijven, waar ConcepT nog geen contact mee had, langs
gebeld.
Bij evaluatie van deze dag kwam naar voren, dat de dag vooral nuttig was voor de Extern van de
Almanakcommissie. Deze commissie was namelijk, in tegenstelling tot de andere twee, net opgestart en
voor de Extern hiervan was het een eerste goede kennismaking met het contact leggen met bedrijven.
Daarbij raakte hij tevens op de hoogte van alle samenwerkingsmogelijkheden die ConcepT te bieden
heeft.
Gedurende het jaar bleek dat het sponsorklimaat steeds meer aantrok, waardoor er voor de Functionaris
Externe Betrekkingen genoeg aanspraak bestond bij bedrijven. De paar bedrijven die door de eerste
Externendag geïnteresseerd raakten, voegden weinig toe aan de contacten die al liepen. Begin 2007
staat er wel een tweede Externendag gepland. Deze keer zal de nadruk meer liggen op het nabellen van
reeds door de commissies benaderde bedrijven. Verder zal er meer gestuurd worden op het zoeken van
sponsoring, speciﬁek voor de in het komend jaar te organiseren evenementen. Voor het Symposium 2007
en de BetonKanoRace 2007 is er namelijk nog een behoorlijk begrotingsgat te vullen met sponsoring.
Geconcludeerd kan worden, dat een Externendag in een gunstig sponsorklimaat weinig toevoegt qua
vruchtbare relaties. In moeilijke tijden kan het echter een extra bron van inkomsten zijn. Wel zorgt een
Externendag ervoor, mits op het juiste moment gepland, dat verschillende commissie-externen beter
op de hoogte raken van de mogelijkheden die ConcepT kan bieden en tevens raken zij gewend aan het
functioneren als Extern.
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3 Terugkoppeling doelstellingen
In dit hoofdstuk worden, per abstractieniveau, de actiepunten teruggekoppeld naar de bredere
doelstellingen die in het beleidsplan geformuleerd zijn.

3.1 Micro-niveau

Dit niveau behelst het interne reilen en zeilen van de vereniging. De doelstellingen die geformuleerd
waren:
1 Verbetering uitstraling S.V. ConcepT
Aanpassing website
Vernieuwing van De Brug
Verbetering interne promotiemiddelen
2 Vergroting betrokkenheid leden
Activeren van nieuwe leden
Activiteiten voor masterstudenten organiseren
Voortzetting Competentie Ontwikkeling Project (COP)
3 Invoeren van automatische incasso voor activiteiten
Door de verregaande aanpassingen en de daarbij aansluitende verbeterde content, is de ConcepTsite veel interessanter geworden om te bezoeken. Ook De Brug is aansprekender geworden en er kan
met deze twee media op een eenvoudige manier informatie doorgespeeld worden naar de leden. De
verbetering van de overige interne promotiemiddelen heeft geleid tot een beter besef van de commissies
bij het ontwerpen van posters. Al met al is een goede slag geslagen in het verbeteren van de uitstraling
van ConcepT en het promotiebeleid dat daar bij hoort. In de komende jaren dient uiteraard goed gelet te
worden op de kwaliteit van de website, de Brug en de overige promotiemiddelen om deze op een hoog
peil te houden.
Het begin van dit collegejaar was hét moment voor het vernieuwen van de commissies met eerstejaars.
Al snel bleek dat er zeer veel enthousiaste nieuwe actieve leden geworven konden worden en het
is duidelijk dat ConcepT ook komend jaar weer een gezonde, goed “gevulde” vereniging is. Het
Competentie Ontwikkeling Project heeft een eigen onderdeel op de site gekregen, echter het nut van
het Competentie Ontwikkeling Project zal zich moeten bewijzen in de evaluatie van individuen en voegt,
volgens het Bestuur 2006, weinig toe aan het activeren van leden. De betrokkenheid van de leden is,
door de activiteiten van het Bestuur 2006, zeker positief beïnvloed.
Aangezien het automatische incasso, in combinatie met inschrijving op de website, pas aan het eind
van het Bestuursjaar is ingevoerd, kunnen hieruit nog geen conclusies getrokken worden. Het advies
aan het Bestuur 2007 is dan ook dat er wordt gekeken naar veranderingen in hoe snel er na de opening
van een inschrijving, ingeschreven wordt en de populariteit van de activiteiten.

3.2 Meso-niveau

De meso-omgeving behelst de relatie van ConcepT tot de opleiding Civiele Techniek en de Universiteit
Twente. De doelstelling die afgelopen jaar geformuleerd is, luidde:
4 Studenten betrekken bij het onderwijs
Collegeresponsgroepen opstarten
Onderwijscommissie meer betrekken bij het onderwijs
Het afgelopen jaar is getracht de verhoudingen met de opleiding te behouden en waar nodig te verbeteren.
Door de zeer actieve Onderwijscommissie zijn er goede initiatieven ontplooid en ConcepT heeft laten
zien dat de vereniging actief mee kan denken over de studie en het curriculum. De kwaliteitszorg in de
vorm van collegeresponsgroepen is niet echt een succes gebleken en er wordt dan ook geadviseerd dit
niet verder uit te werken; andere vormen van kwaliteitszorg kunnen uiteraard wel onderzocht worden.
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Het studentmentoraat daarentegen bevalt zeer goed en dit is absoluut een initiatief om door te zetten.
De contacten op de Universiteit Twente zijn redelijk goed geweest. Verdere informatie hierover is terug
te vinden in paragraaf 5.6 Relaties.

3.3 Macro-niveau

De macro-omgeving beschrijft de bedrijfseconomische situatie waarin ConcepT zich bevindt. De
doelstelling van afgelopen jaar op dit gebied:
5 Veranderingen Externe Betrekkingen
Herverdeling takenpakket FEB
Nieuwe vormen van sponsoring
Interne samenwerking Externen bevorderen
De samenwerking en veranderingen van afgelopen jaar hebben ervoor gezorgd dat er op dit moment
een uitgebreid aanbod ligt aan sponsormogelijkheden, waar eenvoudig op ingespeeld kan worden door
zowel bedrijven als Bestuursleden. Het aanbieden van kortstondige sponsoring voor evenementen,
tegen een relatief hogere prijs, zorgt voor een stimulans in de sponsorinkomsten, een gevarieerder
aanbod van banners en ConcepT promoot meer en diversere activiteiten buiten de UT. De samenwerking
tussen externen kan nog verbeterd worden door een betere voorbereiding van externendagen en een
formeler karakter. Dit is vooral van belang aangezien zich ieder jaar weer nieuwe commissieleden bezig
houden met de Externe Betrekkingen.
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4 Positie
4 Positie
ConcepTConcepT
In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe ConcepT er op dit moment voor staat, mede door de
verbeteringen uit het vorige hoofdstuk.

4.1 Micro-niveau

ConcepT is een actieve vereniging waar jaarlijks meer dan 100 leden actief zijn en verantwoordelijk
zijn voor uiteenlopende evenementen. Er is veel ervaring opgedaan door de studiereis van afgelopen
jaar, die zeer succesvol verlopen is, zowel voor de organisatie als voor de deelnemers. De promotie
van activiteiten wordt gestimuleerd op verschillende manieren waardoor een breed publiek wordt
aangesproken voor deze activiteiten. De website van ConcepT is naast een nuttig promotiemiddel
inmiddels verworden tot een centrum waar veel informatie verzameld en vergaard kan worden. De
facelift die de ConcepT-kamer heeft gehad, zorgt ervoor dat er meer mensen tegelijk in de ConcepTkamer aanwezig kunnen zijn, waardoor een ontspannen en gezellige sfeer ontstaat, waar tevens genoeg
ruimte is voor serieus (commissie)werk. Masterstudenten lijken meer betrokken te zijn bij ConcepT dan
voorheen het geval was, waardoor een zeer afwisselend ‘publiek’ ontstaan is in de ConcepT-kamer.

4.2 Meso-niveau

ConcepT proﬁleert zich binnen de opleiding als een actieve vereniging waar goede initiatieven
ontplooid worden. De jaarlijkse samenwerking met de vakgroepen verloopt goed en de input voor
onderwijsvraagstukken wordt zeer gewaardeerd. Het contact met mevr. De Kiewit en dhr. Van Lieshout
verloopt positief.
Op de UT heeft ConcepT zich vooral op formeel vlak sterk gemaakt. Het OS is gebruikt om
verenigingoverstijgende problemen aan te kaarten en op te lossen en tevens is hier veel input geleverd.
ConcepT staat hier bekend als een vereniging die een gedegen mening vormt over alle onderwerpen
die spelen in het OS en hier ook constructief mee aan de gang gaat. Op de verschillende wisselborrels
zijn veel positieve contacten met andere verenigingen onderhouden.

4.3 Macro-niveau

Naast het feit dat de veranderingen op extern gebied een positief effect hebben gehad op de
binnengehaalde sponsoring, is ook het zeer positieve bedrijfsklimaat hier van grote invloed. Vanaf het
begin van het jaar was duidelijk dat het klimaat in de civieltechnische sector beter werd en deze trend
heeft zich voortgezet gedurende het hele jaar 2006. Deze ontwikkeling gaat zich hoogstwaarschijnlijk
ook voortzetten in het komende jaar. De contracten die afgesloten zijn hebben allemaal geleid tot een
vruchtbare samenwerking van beide kanten.
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5 Verslag
5 Verslag
Bestuur Bestuur
2006

2006

2006

In dit hoofdstuk is het daadwerkelijke verslag van het afgelopen jaar opgenomen. Er is gekozen
om een indeling te maken, die goed aansluit op de functies van de verschillende Bestuursleden.

5.1 Algemeen

Op bijna alle gebieden heeft ConcepT goed gedraaid. Zo zijn alle commissies goed gevuld, verlopen
organisaties voorspoedig en ook ﬁnancieel heeft ConcepT niets te klagen. Het onderlinge functioneren
van het Bestuur 2006 is eveneens goed verlopen. De Bestuursleden zijn, naast hun ConcepT-taken,
tijdens het afgelopen jaar ook actief geweest in verschillende organen op de UT.
•

•

•

•
•

Bas heeft samen met Niels het hele jaar zitting gehad in de ALV van het Overleg
Studieverenigingen. Hierbij is getracht over ieder onderwerp een gegronde mening te hebben,
die dan ook geventileerd werd. Daarnaast heeft Bas zitting genomen in de Raad van Toezicht
van de Twente Student Review, het kort geleden opgezette wetenschappelijke tijdschrift op de
Universiteit.
H.G. is actief geweest bij het OS als lid van de Introcommissie. Hij heeft samen met een groep
anderen een Studieverenigingenplaza opgezet op de eerste dag van de algemene introductie.
Op dit moment houdt hij zich bezig met de organisatie van de Bèta promotiedagen. Dit is een
landelijk initiatief om het begrip Bèta te promoten onder middelbare scholieren.
Daan is vooral in zijn tweede half jaar zeer actief geweest bij het OS. Hij begon als
faculteitsafgevaardigde voor CTW binnen het OS-Bestuur. Omdat de opvolger van de toenmalige
Voorzitter bij de wissel in september nog op studiereis was, heeft hij tevens twee maanden lang
het Voorzitterschap van het Overleg Studieverenigingen op zich genomen.
Rick is lid geweest van de Raad van Toezicht van de Bedrijvendagen. Tevens is hij bijna
altijd aanwezig geweest op het EB-overleg, waarin UT-brede samenwerkingsverbanden en
bedrijfscontacten besproken worden.
Niels heeft zitting genomen in de Faculteitsraad en ook bij het OS is Niels zeer actief. Naast
zijn zitting in de ALV is hij boekencontactpersoon voor Bruna.nl/Campus en lid van de
Kascommissie.

5.2 Activisme
5.2.1 Algemeen
In Bestuursjaar 2006 zijn er geen grote problemen geweest wat betreft activisme. De meeste commissies
waren snel gevuld en het kwam incidenteel voor dat er meer interesse voor een commissie was
dan ruimte in die commissie. Er zijn relatief veel eerstejaars studenten actief geworden en ook veel
ouderejaars studenten zijn actief binnen ConcepT, met een totaal van 130 actieve leden afgelopen jaar.
Een tweetal opmerkingen wat betreft activisme moeten wel gemaakt worden.
• Het is bijzonder lastig geweest mensen te vinden voor zware en langdurige inspanningen, zoals
de Symposiumcommissie 2007 en het Bestuur 2007. Een reden die hiervoor genoemd kan
worden is het BaMa-stelsel. Veel studenten willen geen studievertraging oplopen voordat zij
hun Bachelor gehaald hebben of zijn bezig met hun Bachelor-eindopdracht. Daarnaast blijkt het
veel voor te komen dat studenten die al actief zijn (geweest) bij ConcepT, daarnaast nog meer
activiteiten willen ontplooien. Hierdoor is een tijdrovende commissie voor hen niet haalbaar.
• Een commissie die voortdurend te kampen had met onderbezetting, de InducCie, is
samengevoegd met de Excursiecommissie tot de InterExcie.
Het Bestuur heeft, om de commissies te bedanken voor hun bezigheden, alle commissies uitgenodigd
voor een commissie-etentje bij een van de Bestuursleden thuis. Sommige (project)commissies zijn twee
keer uitgenodigd, omdat deze commissies aan het begin van het jaar een andere bezetting hadden dan
aan het eind van het jaar. Het Bestuur heeft op 11 januari 2007 voor alle actieve leden in Bestuursjaar
2006 een Actieve Leden Activiteit georganiseerd. De commissieleden van enkele ‘zwaardere’ commissies
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hebben een persoonlijk cadeau gekregen. Bij het samenstellen van een aantal projectcommissies
heeft het Bestuur de doelstelling gehad zoveel mogelijk commissieleden uit verschillende jaarlagen te
betrekken, om zo een gevarieerde groep te vormen. Dit is bijvoorbeeld te zien in de samenstelling van
de BetonKanoRacecommissie.

5.2.2 Activering eerstejaars
Voor het betrekken van eerstejaars studenten bij ConcepT, is in grote lijnen de strategie van Bestuursjaar
2005 gevolgd. Deze strategie houdt in dat de eerstejaars studenten stapsgewijs duidelijk wordt gemaakt
wat ConcepT is en wat ConcepT voor hen kan betekenen. Tijdens het introkamp heeft het Bestuur
zich op een ludieke manier gepresenteerd aan de eerstejaars studenten en heeft het zich heel open
opgesteld.
Na het introkamp zijn de doegroepen uitgenodigd om een kopje kofﬁe te drinken met het Bestuur.
Circa twee weken voor de commissiemarkt is het commissieboekje uitgedeeld aan de eerstejaars. Het
commissieboekje heeft daarvoor een ﬂinke update gekregen. De commissiemarkt is goed bezocht, wat
tot een redelijk hoog aantal aanmeldingen voor commissiewerk heeft geleid. De Eerstejaarscommissie
en de Activiteitencommissie waren erg in trek, maar ook andere commissies zijn bijgevuld met nieuwe
leden.
Op het moment van schrijven zijn vijfentwintig eerstejaars studenten actief geworden bij ConcepT:
Eerstejaarscommissie
8
AkCie
5
Borrelcommissie
3
InterExCie
4
ConcepTueelcommissie
2
BetonKanoRacecommissie
1
Mediacommissie
1
Galacommissie
1

5.2.3 Afstudeersteun
Zoals ieder jaar heeft ConcepT in 2006 via het OS afstudeermaanden toebedeeld gekregen om activisme
te kunnen belonen en opgelopen studievertraging te compenseren. Dit jaar heeft ConcepT 79 maanden
te verdelen. Het aantal te ontvangen maanden is afhankelijk van de grootte van de vereniging en van
de activiteiten die door de vereniging ontplooid worden.
Vorig jaar is besloten de maanden van de Studiereiscommissie over twee jaar te verdelen. De verdeling
van dit jaar is dan ook gebaseerd op de helft van de inspanning voor deze commissie. Daarnaast is
door een miscalculatie een probleem ontstaan bij de verdeling. De Symposiumcommissie 2006 heeft
daardoor vorig jaar nog geen maanden kunnen krijgen. De uitkering van de, door het Bestuur 2005
vastgestelde, maanden voor de Symposiumcommissie is een jaar opgeschoven om dit op te lossen.
Deze verschuiving zal komende jaren doorgezet moeten worden. Dit besluit is beschreven in een
aanvullende nota afstudeermaanden, te vinden in het archief van ConcepT.
De totaal aan te vragen maanden zijn als volgt verdeeld:
Bestuur:
48
Studiereiscommissie: 15
Symposiumcommissie: 10
Overig:
6

5.3 Inventaris
5.3.1 ConcepT-kamer
Direct aan het begin van het Bestuursjaar 2006 had het
Bestuur het idee om de verenigingskamer aan te pakken.
De toenmalige indeling was niet echt functioneel en bood

15

2006

Jaarverslag ConcepT

weinig ruimte voor gezelligheid. De grote blauwe tafel en het kleine zithoekje/kapstok boden ruimte
aan zo’n tien mensen om gezellig te kletsen. In de pauzes zat het hierdoor altijd helemaal vol en kon
er in ieder geval niet meer goed gewerkt worden. Direct in het begin heeft het Bestuur gekeken naar
een mogelijke andere indeling en uiteindelijk is, na enkele voorbereidingen, in het weekend van 3 tot
5 februari de hele ConcepT-kamer omgebouwd. Door de verbouwing is er een veel grotere zithoek
gecreëerd met enkele banken en een extra kofﬁekastje,
zonder dat hierbij werkplekken verloren zijn gegaan.
Om de kamer een gezellig karakter te geven zijn er
verder verscheidene muurversieringen gemaakt en
aangeschaft. Tevens wordt, door bijvoorbeeld collages,
duidelijk wat er allemaal binnen ConcepT gebeurt.
Na alle veranderingen heeft de ConcepT-kamer een veel
gezelliger uitstraling gekregen. Door de grotere zithoek
en de ook opgestarte snoep- en cup-a-soup-verkoop
komen er meer leden langs in de ConcepT-kamer.

5.3.2 Computerpark
Aan het begin van het Bestuursjaar 2006 zijn alle computers en de server opnieuw geïnstalleerd door de
Mediacommissie. Hierbij is overgestapt naar Windows XP voor de computers en naar Windows server
2003 voor de server. Het afgelopen jaar zijn er een aantal problemen geweest met het computerpark.
In mei werd het hele computernetwerk van ConcepT door ITBE in quarantaine gezet. Er bleek een
klein probleem te zijn dat vrij snel verholpen werd. Volgens ITBE leverden de netwerken van de
studieverenigingen vaak problemen op en daarom moest het netwerk van ConcepT en die van de
andere verenigingen aangepast worden. Deze veranderingen aan het netwerk zouden echter heel veel
geld gaan kosten. Na overleg met ITBE en SNT heeft ITBE uiteindelijk afgezien van dit plan en is het
ConcepT-netwerk uit quarantaine gehaald. Aan het eind van het jaar waren er wat problemen met de
router en de server, die er voor zorgden dat het netwerk van ConcepT heel traag was. Dit is opgelost
door de Mediacommissie.
De computers zijn twee keer helemaal opnieuw geïnstalleerd, alleen doordat er beide keren kleine
onderdelen verkeerd of niet geïnstalleerd werden, leverde dit voor overig commissiewerk kleine
probleempjes op, die echter wel altijd opgelost konden worden. Via het forum kunnen ConcepT-leden
nu doorgeven dat er iets mankeert aan de computers, waardoor de Mediacommissie efﬁciënter kan
handelen.
Het Bestuur heeft samen met de Mediacommissie er voor gekozen om in 2006 geen computers te
vervangen. Het Bestuur geeft echter wel het advies om dit begin volgend jaar wel te doen, vanwege
de steeds trager wordende systemen. De Mediacommissie heeft een inventarisatie gemaakt van het
computerpark, gekeken welke computers in ieder geval vervangen dienen te worden en een schatting
van de kosten gemaakt. De precieze investering is aan het Kandidaat-Bestuur.

5.3.3 Borrelkelder
Het afgelopen jaar is door het Facilitair Bedrijf een huurverhoging opgelegd van ongeveer 75%. De
opleiding heeft beloofd deze stijging te dempen, echter betekent dit niet dat dit geen problemen voor
ConcepT op zal leveren in de toekomst. Vanwege de hoger wordende lasten is dan ook samen met
het BorrelBestuur en de Mediacommissie gekeken naar het gebruik van de borrelkelder voor andere
doeleinden dan borrels. In het Bestuursjaar 2005 is de borrelkelder al gebruikt door de Studiereiscommissie
en aangezien de Symposiumcommissie en binnenkort ook de organisatie van de BetonKanoRace op het
zwaartepunt van hun activisme zitten, was het belangrijk om een extra rustige werkruimte te creëeren.
Doordat de Symposiumcommissie al snel een nieuwe, comfortabelere werkplek heeft kunnen regelen
en hiervoor computers nodig had, is dit plan uitgesteld. Wanneer in het begin van 2007 een deel van de
computers wordt vervangen, kan dit plan alsnog uitgevoerd worden. Naast deze nieuwe functionaliteit is
gekeken naar mogelijkheden tot besparingen en extra inkomsten. Zo gaat in ieder geval Paradoks meer
betalen en wordt er onderzocht wat er gedaan kan worden met de bierprijs, zowel verkoop als inkoop.
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5.3.4 Overig
5.3.4.1 Kofﬁemokken
Al jaren verdwijnen er ConcepT-mokken in een zeer rap tempo uit de ConcepT-kamer en het was
tot voor kort onduidelijk waarom deze niet terugkwamen. In mei 2006 heeft het Bestuur een nieuwe
voorraad bekers ingekocht en laten bedrukken. Deze waren aan het eind van het jaar al weer bijna
op. Er is voor gekozen om zeer goedkope bekertjes aan te schaffen, waardoor er minder verlies wordt
gedraaid op deze post.

5.3.4.2 Videocamera
Samen met de studiereiscommissie is besloten om een videocamera aan te schaffen. Deze was vooral
bedoeld voor gebruik tijdens de studiereis, om alle bijzondere momenten vast te leggen en om een
mooie ﬁlm te maken over de studiereis voor de deelnemers. Verder is de videocamera ook mee geweest
tijdens de Buitenlandreis naar Polen.

5.4 Externe betrekkingen

Op extern gebied zijn er ten behoeve van het contact met de bedrijven een aantal bedrijfsbezoeken
afgelegd en zijn een aantal contactpersonen bij ConcepT over de vloer geweest. Daarnaast heeft
ConcepT zich geproﬁleerd tijdens de Civieltechnische Bedrijvendagen van Practische Studie, het
jubileumcongres van de Federatie Welstand, de Bedrijvendagen Twente, en in het bijzonder tijdens de
Betondag, georganiseerd door de Betonvereniging. Tijdens de Betondag beschikte ConcepT over twee
stands, één voor ConcepT in het algemeen en één speciﬁek voor de BetonKanoRacecommissie.
Van de samenwerking die afgelopen jaar met het bedrijfsleven heeft bestaan is het contact dat weer
met Rijkswaterstaat is gelegd het meest opzienbarend. Na een hoofdsponsorschap in het verleden,
gevolgd door jaren zonder contract met Rijkswaterstaat, bestaat er nu namelijk weer een samenwerking
die in de toekomst waarschijnlijk alleen maar beter zal worden. Voor Van Oord geldt bijna hetzelfde.
Ook daar bestaat weer goed contact mee, na een tussenpauze van enkele jaren. Een relatie die tevens
bijzonder te noemen is, is de relatie met de Betonvereniging. Doordat ConcepT de organisatie van de 30e
BetonKanoRace op zich heeft genomen bestaat er met hun nu namelijk een nauwe samenwerking.
De meeste verlengingen van contracten liepen over het algemeen vrij soepel. Met Heijmans verliep de
verlenging van het contract door slechte communicatie van hun kant echter vrij stroef. In oktober kwam
hierin echter verandering, toen er contact werd gelegd met een ander persoon binnen Heijmans. Hij
wist te vertellen dat Heijmans zich heeft gerealiseerd dat er weer nauwer contact moet bestaan met
de civieltechnische studenten en momenteel wordt er dan ook bekeken hoe dit verder ingevuld kan
worden. Eind 2006 vertrok bij United Technical Solutions de contactpersoon voor ConcepT. Vanwege
onduidelijkheid over de opvolging is het contract voorlopig niet verlengd.
Hieronder staat een uitgebreid overzicht weergegeven van de verschillende relaties vanuit het
bedrijfsleven die er momenteel bestaan met ConcepT.
Langlopende contracten
Continu Engineering / DTI Engineering*
Rijkswaterstaat*
Saen Options*
Van Oord nv*
AT Osborne*
Stork*
Koninklijke BAM Groep nv
Stan Ackermans Instituut
Strukton Betonbouw BV
Rabobank Enschede
ProRail (ACA/JES)
Geodelft
Tauw bv
Sargas

Kortlopende contracten 2006
ImpressiveGreenApple*
Cobouw (Sdu uitgevers)*
Federatie Welstand*
Nobiles Media B.V.*
XTNT*
Van Hattum en Blankevoort
VolkerWessels
Diverse kleine sponsoren

* Met de door een sterretje gemarkeerde bedrijven bestond in 2005 geen contract.
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In onderhandeling
Bouwen met Staal
Betonvereniging
Brink Groep
KIVI NIRIA
Accenture
Ecoselect
Heijmans
Infraﬂex
VOBN

2006

Niet verlengde contracten
United Technical Solutions
Bouwvacatures.nl

5.5 Onderwijs

Op onderwijsgebied (in de ruimste zin van het woord) zijn er in het afgelopen jaar een aantal belangrijke
documenten ontwikkeld. Om hiervan op de hoogte te blijven heeft Niels (in eerste instantie als gast)
plaatsgenomen in de Opleidingscommissie en per september zit hij in de Faculteitsraad. Daarnaast
heeft hij uiteraard de overige overlegvergaderingen bijgewoond om zo op de hoogte te blijven van de
diverse zaken die spelen. Zo zijn er het afgelopen jaar op universitair niveau een aantal discussiestukken
geschreven, waarop uitvoerig commentaar is gegeven. De nota Efﬁciënte Moderne Bedrijfsvoering
geeft aan op welke gebieden de universiteit per direct wil bezuinigen, waaronder studiebegeleiding en
computervoorzieningen. De onderwijsnota geeft aan op welke manier de universiteit zich de komende
jaren wil proﬁleren, maar bevat weinig besluiten. Via de verschillende ofﬁciële organen is getracht hier
de mening van de Civiele Techniek-student en ConcepT te vertegenwoordigen. Vanwege het gebrek
aan besluiten is het wachten op de concrete invulling zoals de faculteit CTW die er de komende jaren
aan wil geven.
Binnen de opleiding Civiele Techniek wordt op dit moment gekeken naar de tentaminering en kwaliteit
van het gehele curriculum, aangezien steeds meer vakken worden afgesloten met een opdracht.
Daarom ontstaat de indruk dat men veel leert doen, maar weinig concrete kennis heeft. Daarnaast is de
mogelijkheid aangedragen, door de Onderwijscommissie, om te starten met een track planologie. Dit
plan is zeer enthousiast ontvangen en momenteel is men de mogelijkheden aan het bekijken. Via de
faculteitsraad is de problematiek rondom computers aan het licht gebracht en de decaan heeft beloofd
100 extra werk-/lunchplekken te zullen creëren.
Ook op het gebied van de 3TU-master Construction Management & Engineering zijn er momenteel
veel ontwikkelingen, aangezien deze master per september 2007 het levenslicht moet zien. Momenteel
wordt er gekeken hoe het curriculum ingevuld dient te worden en hoe de formele bevoegdheden (OLC
& FR) geregeld gaan worden. Dit is zeer belangrijk, omdat deze beslissingen direct invloed hebben op
de studenten van de Bouw/Infra-track van de master Civil Engineering & Management.
Sinds kort is er contact met het International Ofﬁce, om de mogelijkheden en onmogelijkheden van
internationalisering te bekijken. Helaas wordt dit nog niet door alle studieverenigingen gezien als een
belangrijk item. Alhoewel het contact soms lastig is, alle correspondentie gaat immers in het Engels,
zien wij hier wel een belangrijke taak liggen voor ConcepT.

5.6 Relaties
5.6.1 Studieverenigingen
ConcepT heeft altijd goed contact gehad met de andere studieverenigingen op de UT. Ook in 2006 is
er zowel formeel en informeel contact geweest. Formeel in de vorm van samenwerking in verschillende
organen en werkgroepen op de UT en informeel op borrels, kofﬁedates en andere festiviteiten. In 2006
heeft ConcepT zich met de volgende UT-brede zaken bezig gehouden:
- ConcepT heeft zich sterk gemaakt om samen met andere verenigingen (Isaac Newton, Daedalus
en Inter-Actief) de 3TU-federatie bij de gewone student op de kaart te zetten. Dit omdat er
nog bijna geen bekendheid is over de plannen van de drie universiteiten. Gezien de trage
communicatie met het CvB zijn hier helaas nog geen concrete resultaten geboekt.
- De consultancygame C4S die vorig jaar opgestart is met Isaac Newton, Stress en Inter-Actief, is
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van de grond gekomen in samenwerking met Stork. De deelname vanuit de andere verenigingen
viel hier helaas tegen.
Het gala dat in 2006 georganiseerd is met Isaac Newton, Paradoks en Daedalus, was een
succes en dit wordt komend jaar dan ook voortgezet in de vorm van een nieuwe samenwerking
tussen ConcepT, Isaac Newton, Paradoks, Arago en Astatine.
De Eerstejaarscommissie 2006 heeft contacten gelegd met Dimensie voor het organiseren van
een gezamenlijk feest in de loop van 2007.

Het meeste contact is er geweest met de studieverenigingen Paradoks, Isaac Newton, Daedalus en Stress.
De verenigingsBestuurders zijn uiteraard ook op diverse borrels geweest van de andere verenigingen.
In 2006 is er tevens persoonlijk contact geweest met Practische Studie, de studievereniging van Civiele
Techniek in Delft, en met Intermate, studievereniging van Techniek en Maatschappij in Eindhoven. Met
Practische Studie is er contact geweest tijdens het bezoek van de Civieltechnische bedrijvendag in
Delft, het bezoek aan hun dies, het bezoek van hun wisselborrel in september. Tevens staat er nog een
persoonlijk bezoek in Enschede gepland. Het contact met Intermate beperkt zich tot het bezoek van
wisselborrels van wederzijds bekende verenigingen.

5.6.2 Overleg Studieverenigingen
Het Overleg Studieverenigingen, de koepel van studieverenigingen, heeft enkele problemen gekend
met het vinden van een Bestuur, waardoor er moeilijkheden ontstonden omtrent de slagvaardigheid
van het orgaan. De Voorzitter voor de eerste helft van 2006, Niels Entzinger is uit zijn functie gezet
en de toenmalige afgevaardigde van de faculteit GW, Mirjam Verheggen, nam deze functie op zich.
In september 2006 is er een Bestuur gevormd wat een vol jaar zal blijven zitten, waardoor continuïteit
en zekerheid gecreëerd wordt. Vanwege afwezigheid van deze nieuwe Voorzitter in de eerste twee
maanden heeft Daan Mestrum tijdelijk de functie van Voorzitter op zich genomen.
Het afgelopen jaar is de vernieuwde vergaderstructuur geëvalueerd en hieruit bleek dat de
themabijeenkomsten zeer goed bevallen. Er kan veel informatie uitgewisseld worden en de verenigingen
die aanwezig zijn, zijn over het algemeen goed voorbereid. De OS-ALV wordt vooral gebruikt om
besluiten te hameren.
In oktober is een nieuw boekencontract getekend met Bruna. De onderhandelingen hebben voor nogal
wat opschudding gezorgd. Het bleek dat de aangestelde Boekencontractcommissie te snel conclusies
heeft getrokken en te weinig heeft gecommuniceerd met de verenigingen. Stress is als één van de
grootste verenigingen vlak voor het einde van de onderhandelingen met Bruna uit het contract gestapt.
Dit had tot gevolg dat Bruna graag wilde dat er intentieverklaringen getekend werden, om aan te geven
dat de verenigingen die nog geen duidelijkheid hadden gegeven, het contract nog wel wilden tekenen.
Daarnaast werden hierdoor de nieuwe voorwaarden al van toepassing op de levering in november. Vlak
na het tekenen van deze verklaring werd echter bekend dat Broekhuis tegen iets hogere kortingen kon
leveren dan Bruna. Wegens de intentieverklaring zonder voorwaarden kon niet meer op het aanbod van
Broekhuis ingegaan worden.
In de laatste maanden heeft het OS zich beziggehouden met huisvestingsproblematiek van
studieverenigingen en en de daarbijbehorende strijd om borrelkelders. Naar alle waarschijnlijkheid
komen er totaal zes borrelkelders op de UT en ConcepT kan haar borrelkelder behouden.

5.6.3 Student Union
Er is het afgelopen jaar een matige relatie geweest met de Student Union. Daarnaast werd de
meerwaarde van het orgaan voor studieverenigingen door het Bestuur 2006 aanvankelijk betwijfeld. Wel
is er meegedacht op verschillende vlakken. Verschillende Bestuursleden zijn actief betrokken geweest
bij het vormen van het beleid van de Student Union door aanwezig te zijn op de themabijeenkomsten
van het OS. Verder is er met de Student Union in het EB-overleg nagedacht over nieuwe mogelijkheden
om samen met andere verenigingen te kijken naar proﬁlering richting het bedrijfsleven. Ook werd hier
gekeken op welke manier de studieverenigingen invulling kunnen geven aan een career portal voor alle
studenten. Aan het eind van het jaar is het contact wel verbeterd door onder andere de inbreng van de
Student Union in de huisvestingsproblematiek.
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6 Jaaroverzicht
6 Jaaroverzicht
2006

2006

2006

6.1 Activiteitenoverzicht

Januari
19 januari - Algemene Leden Vergadering en constitutieborrel
26 januari - Reguliere borrel

Borrelcommissie
De Borrelcommissie heeft het afgelopen jaar
goede zaken gedaan. Naast de reguliere borrels
zijn er verschillende afstudeerborrels en externe
borrels gedraaid. De samenwerking met
Paradoks is voortgezet en goed verlopen.

Februari
3 februari - Verbouwing van de ConcepT-kamer
6 februari - Boekenverkoop derde kwartiel
9 februari - Karaokeborrel
10 februari - Excursie Hoogrendement Afvalverwerkingsinstallatie Amsterdam
23 februari - Driekampborrel

Maart
3 maart - Ouderdag
5 maart - Start Gotcha!
9 maart - Kop- of Muntborrel
14 maart - Symposium 2006: “Aansluiting op de toekomst”
17 maart - Skiën in Bottrop
23 maart - Dartborrel
28 maart - Lunchlezing Accenture: “OV-chip, hoe werkt het?”
31 maart - Excursie WL Delft Hydraulics

April
6 april - Reguliere borrel
17 april - Boekenverkoop vierde kwartiel
19 april - Start StAf-toernooi
22 april - Batavierenrace 2006
24 april - Pré-BuLa-borrel
24 april - Borrel voor Studiereisdeelnemers

Mei
4 mei - Buitenborrel
7 mei - Vertrek Buitenlandreis Gdansk
12 mei - Uitzwaaiborrel Studiereisdeelnemers
13 mei - Gala Horstverenigingen
16 mei - Lunchlezing Oranjewoud: “Prestatiebestekken”
18 mei - Coyote Ugly Borrel
19 mei - Vertrek Studiereis India
31 mei - Rellen met de ME

Eerstejaarscommissie
De Eerstejaarscommissie 2006 heeft, door de
grootte van de commissie, meer georganiseerd
dan voorgaande jaren. Dit is goed bevallen. De
ouderdag en het skiën in Bottrop waren dan ook
een groot succes.

2005

Boekencommissie
De vier boekenverkoopperiodes zijn goed gegaan. Vanaf het tweede kwartiel van 2006/2007
beschikt de Boekencommissie over een nieuw
bestelsysteem. Het systeem heeft nog wat kinderziektes maar het gaat hierdoor allemaal veel
makkelijker en sneller.

Buitenlandreiscommissie
De Buitenlandreis naar Gdansk was een geweldige reis met afwisselende excursies. Helaas
vielen de inschrijvingen een beetje tegen. Dit
werd waarschijnlijk veroorzaakt door de minder
aansprekende bestemming.

2006

Juni

1 juni - Kop of munt borrel
1 juni - Studenten Staaldag
8 juni - Halfjaarlijkse ALV met borrel
BetonKanoRacecommissie
10 juni - Betonkanorace 2006
De BKR-commissie 2006 bestond uit 6 HBO-instro12 juni - ALB: The Monday afternoon Award Winning ConcepT mers, die samen een paar mooie kano’s gebouwd
Debating Show
hebben. Helaas is het ConcepT-team er niet in
14 juni - Lunchlezing ADMS: Flexibiliteit
geslaagd grote prijzen binnen te halen.
15 juni - Barbecueborrel

2006
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2006

Introkampcommissie

Augustus
28 augustus - Introkamp ConcepT: Cletsnat
31 augustus - Introductieborrel

September

Het Introkamp stond dit jaar in het teken van het
thema: ‘CletsnaT’. De commissie heeft het kamp
met vier leden georganiseerd. Muziek, feest,
sporten, regen, ochtendgymnastiek en de cantus
zorgden er voor dat de eerstejaars erg genoten
hebben!

4 september - Boekenverkoop eerste kwartiel
7 september - Welkomstborrel
18 september - Commissiemarkt
20 september - C4S Stork: Bussinescourse Lean Manufacturing
21 september - Doegroepenborrel
21 september - Lasergamen voor de eerstejaars

Mediacommissie

Oktober
2 oktober - Start Bedrijvendagen Universiteit Twente
4 oktober - Opening nieuwe website
5 oktober - Bok is los borrel
5 oktober - Uitreiking Onderwijsprijs
18 oktober - Afstudeercafé PtP-bouw
25 oktober - Avondlezing 11 september

November
2 november - Tussen-de-tentamens-door-borrel
13 november - Boekenverkoop tweede kwartiel
16 november - Betondag
16 november - Frikandelleneetwestrijd & Kop of munt borrel
23 november - Excursie: Ingenieursbureau Amsterdam
23 november - Thema-Brainstormborrel
29 november - Excursie: Grolsch-brouwerij

December
7 december - Sinterklaasborrel
13 december - ConcepT-feest “Building a party”
20 december - Kerstlunch
21 december - Presentatieborrel:
Almanak 2006 en nieuwe ConcepTueel

Januari
11 januari - Actieve Leden Activiteit: Bowlen
18 januari - Algemene Leden Vergadering en Constitutieborrel

Geplande activiteiten in 2007
8 maart
14 maart
21 april
7 september
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- Horstgala 2007
- Symposium 2007 “Kijken naar de Kust”
- Buitenlandreis Dublin en Cork
- Betonkanorace 2007

Dit jaar zijn ze druk bezig geweest met de computers en vooral de nieuwe website. Verder is de
Mediacommissie uitgebreid met een vierde lid.

Aktiviteitencommissie
De Aktiviteitencommissie heeft verschillende vernieuwende activiteiten ontplooid. Aan het begin
van collegejaar 2006-2007 is de commissiesamenstelling compleet vernieuwd met vijf eerstejaars.

Eerstejaarscommissie
Ook dit jaar bestaat de eerstejaarscommissie uit 8
leden. Daarom is er weer voor gekozen om zowel
een feest, als de ouderdag als een activiteit te laten
organiseren. Een samenwerking met Dimensie
(PSY/EDMM) zal waarschijnlijk voor de organisatie
van een tweede feest in de loop van 2007 zorgen.

2006

Almanakcommissie

Het thema van de almanak was dit jaar “Nachtwerk”. Een groep derdejaars is hard bezig geweest
om er iets moois van te maken en het resultaat
mag er wezen. Met de nieuwe almanak bij je zal
het nooit meer echt nacht zijn.

2006

Galacommissie
In 2006 heeft ConcepT het gala samen met Isaac
Newton, Paradoks en Daedalus georganiseerd in
Zwolle. Dit was een groot succes en in 2007 zal
het samen met Isaac Newton, Paradoks, Alembic,
Arago en Astatine worden gehouden.
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6.2 Overige commissies
6.2.1 BetonKanoRacecommissie 2007
Tijdens een congres heeft dhr. Stoelhorst, directeur van de Betonvereniging, ConcepT benaderd voor de
Organisatie van de BetonKanoRace 2007. Zonder veel moeite is na de zomervakantie een commissie
opgestart van 5 personen, die meteen hard aan het werk zijn gegaan.
De race is gepland in het weekend van 7 tot 9 september 2007. Er is besloten om de race op de campus
te houden, aangezien daar al veel faciliteiten aanwezig zijn. Deze 30ste editie van de BetonKanoRace
2007 gaat groter en beter worden dan alle vorige edities. Er is via dhr. Stoelhorst contact gelegd met
instanties in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië. De instantie in de Verenigde Staten, die zelf
ook elk jaar dit soort races organiseert, heeft aangegeven een team te willen afvaardigen. Naast de
teams uit Nederland, België en Duitsland, zorgt dit team voor een extra internationaal karakter. Tijdens
de Betondag van 16 november, heeft de commissie een waterspektakel georganiseerd waarmee de
aandacht werd getrokken van de bedrijven. Er zijn toen veel eerste contacten gelegd voor sponsoring.

6.2.2 ConcepTueelcommissie
Al enkele jaren lang werd de ConcepTueel in dezelfde
trant qua planning, indeling en lay-out uitgebracht. Dit
jaar viel het echter duidelijk op, dat de ConcepTueel
steeds meer in de beslommering raakte en het voor
de commissie meer een kwestie was geworden van
‘het blad in leven houden’, dan iedere keer weer iets
moois neerzetten. Na een periode van brainstormen en
overlegvoering is besloten de ConcepTueel compleet
te vernieuwen. Er bestond overeenstemming over het
feit dat de ConcepTueel een professionelere en meer
inhoudelijke uitstraling moet hebben. Concreet houdt dit
in dat er meer inhoudelijke artikelen moeten worden geplaatst en dat het verenigingsnieuws korter en
bondiger moet. Dit laatste voorkomt ellenlange ‘zuipverhalen’ en maakt het nieuws daarmee nuttiger en
interessanter. Laagdrempelige verhalen, die niet meer geschikt voor de ConcepTueel zijn, kunnen wel in
De Brug worden geplaatst. Verder is er besloten de ConcepTueel geheel full-colour uit te geven, wat de
professionaliteit ten goede komt. Op basis van deze ideeën zijn door het Bestuur richtlijnen vastgesteld
en is er een eerste opzet van de inhoudsopgave gemaakt. Deze richtlijnen, die onder andere betrekking
hebben op de planning, indeling en inhoud, zijn naar de ConcepTueelcommissie gecommuniceerd.
Vervolgens is de verdere ontwikkeling grotendeels overgelaten aan de commissie, die uitgebreid is met
een aantal leden en nu onder te verdelen is in een redactie en lay-out.
Op 21 december is de eerste vernieuwde ConcepTueel gepresenteerd. Hoewel er hier en daar nog wat
te verbeteren valt kan er gesproken worden van een geslaagde make-over. Het is echter wel van belang
dat de commissie met voldoende mensen bezet blijft en dat constant scherp gelet wordt op mogelijke
verbeterpunten. Een duidelijke structuur binnen de commissie is daarvoor een vereiste, iets waar na
voltooiing van de vernieuwde editie goed over geëvalueerd is. De komende tijd moet worden bekeken
in hoeverre de commissie met deze structuur goed gaat functioneren.

6.2.3 Induccie, Excursiecommissie en InterExcie
Aan het begin van het Bestuursjaar bestond de Interactief/Educatiefcommissie uit slechts twee
personen. Het gebrek aan gemotiveerde leden beïnvloedde ook de overige leden, waardoor er weinig
activiteiten georganiseerd werden. Daarnaast werd het duidelijk dat er binnen de Excursiecommissie
ook veel leden waren die graag na het collegejaar ermee wilden stoppen. Voor beide commissies is
direct gezocht naar een aantal nieuwe leden; deze waren echter niet gemakkelijk te vinden. Er is toen
een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het samenvoegen van deze
twee commissies tot de InterExCie. De grootste voordelen lagen in het feit dat men zowel excursies
als lezingen kan organiseren en daardoor een uitdagender takenpakket gecreëerd is in één commissie.
Daarnaast kon de commissie met een kleiner aantal leden af dan de som der delen, zodat iedereen
altijd wat te doen heeft, waardoor de mensen gemotiveerd blijven. Het grootste nadeel was dat er een
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commissie opgeheven werd, dit woog echter niet op tegen de voordelen zoals die op dat moment
bestonden. Momenteel is de InterExCie op een dusdanig ledenaantal gekomen dat de commissie goed
kan draaien. Het aantal lezingen was wat aan de lage kant in de tweede helft van 2006, maar dit is
uiteraard ook sterk afhankelijk van het aanbod vanuit bedrijven. Het is wel belangrijk om het aantal
commissieleden niet te laag te laten worden, om kwaliteit van de activiteiten te kunnen waarborgen.

6.2.4 Studiereiscommissie
De organisatie van de studiereis is soepel verlopen en
er is dan ook een fantastische reis geweest naar India
onder het thema: Rising India: Sustainable Development
in an Emerging Economy. Tijdens de organisatie is
het contact met de opleiding goed verlopen en het
onderwijsprogramma zat sterk in elkaar, waardoor er
zeker meerwaarde is gecreëerd voor de deelnemers.
Het ﬁnanciële resultaat heeft ervoor gezorgd dat de
deelnemersbijdrage ver onder de €1000,- kwam te
liggen, namelijk rond de €800,-.
De contacten met bedrijven zijn, op een uitzondering
na, goed verlopen en alle contractonderzoeken zijn
succesvol afgerond. Samenwerking op extern gebied
tussen het Bestuur en de commissie heeft er tevens voor
gezorgd dat een ﬁnanciële bijdrage gebruikt kon worden
voor de aanschaf van een videocamera. De excursies
naar de vele verschillende bedrijven en instellingen
zijn bij de deelnemers in goede aarde gevallen en ook
hiervoor geldt dat, buiten de moeilijkheden die 3000 km
afstand met zich meebrengt, het contact goed verlopen
is en er uiteindelijk veel mooie excursies georganiseerd
werden.

6.2.5 Symposiumcommissie 2006
Het symposium is één van de grootste en belangrijkste
evenementen om ConcepT op de kaart zetten in
Nederland. Het Symposium 2006, ‘Aansluiting op
de toekomst, internationale ontwikkelingen in het
stationsgebied’, werd gehouden op 14 maart 2006 en
was een groot succes. Er waren interessante sprekers
aanwezig, het thema werd goed uitgediept en er waren
250 mensen aanwezig. De samenwerking met NS
ProjectConsult is ﬁnancieel goed bevallen, maar de
communicatie liep niet altijd even soepel. Het Symposium
is bij de deelnemers ook goed bevallen, zo blijkt uit de enquêtes die na aﬂoop van de dag afgenomen
zijn. Veel studenten moesten het symposium missen door deadlines bij vakken, maar de opkomst was
toch goed. In de toekomst lijkt het verstandig om beter rekening te houden met deze deadlines en
eventueel met de docent in kwestie om de tafel te gaan zitten.

6.2.6 Symposiumcommissie 2007
Het Symposium 2007 zal plaatsvinden op woensdag 14 maart in de Waaier. Het thema luidt: ‘Kijken
naar de Kust’ met als ondertitel ‘Richting geven aan duurzame kustveiligheid’. Er is dit jaar gekozen
voor een waterthema, omdat dit al een aantal jaar niet gebeurd was. Ook bleek tijdens het bepalen van
het thema dat er erg veel te doen was omtrent de kustbescherming op de lange termijn. Het thema is
vooral ontwikkeld in samenwerking met de vakgroep Waterbeheer. De organisatie verloopt zeer soepel
en veel bedrijven zijn geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan het aankomende symposium.
De verwachting is dat dit symposium zeker een goede indruk gaat maken op het bedrijfsleven en op de
(watergeoriënteerde) medewerkers van de Universiteit Twente.
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6.8 Commissieledenoverzicht 2006
Aktiviteitencommissie

Daan Spikker (V) (+)
Remco Platerink (S) (+)
Tony Damen (P) (+)
Niels Vossebeld (PR-I) (+)
Rick Visser (PR-E) (+)
Maarten Driessen (-)
Marieke Hietbrink (-)
Sander Meijering (-)
Jasper Middelkamp (-)
Wing Yan Man (-)
Mark Roelofsen (-)

Almanakcommissie 2006
Rik Bulsink (V)
Jasper Bisterbosch (S) (-)
Hans Cortenbach (P)
Jordy Tromp (PR-E)
Coen Obdeijn (ontwerp)
Harm-Jan Idema (lay-out)

BetonKanoRacecommissie 2006
Jelle Visserman (V)
Bert de Groot (S)
Eelke Stellingwerf (P)
Rick Bruinink (PR-E)
Henrik Keij (PR-I)
Jurjen Westra

BetonKanoRacecommissie 2007
Joost van Blokland (V)
Tom Doldersum (S)
Sybrand Attema (P)
Joost Schot (PR-E)
Marloes ter Haar (PR-I)

Boekencommissie
Otto Coster
Guido Nijenhuis
Daniël van Putten (-)
Ruben Janssen (-)

Borrelcommissie

Bart Willems (V)
Pieter Tiemessen (S)
Arjan Apperlo (P)
Mark de Roij (Voorraadbeheer)
Wouter Maat (PR-I)
Roel Massink
Roel Reuser
Evert van Lieshout
Maarten Cannegieter
Gerco Huisman
Quirina de Ruiter
Akke Bakker
Ton Heijnen
Michiel van Vilsteren
Jarco Grapendaal (+)
Daan Amperse (+)
Stéphanie Reijnders (+)
Tamar Wissing (+)
Sanne Winkelhuijzen (+)
Desireé Rutten (+)
Soﬁe Buyck (-)
Arnold van Berkel (-)
Thiele Kobus (-)
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Buitenlandreiscommissie 2006
Frank Aarns (V)
Ruud Raaijmakers (S)
Werner Weeink (P)
Maarten Driessen (PR-E)
Marieke Hietbrink (PR-I/Excursies)

Buitenlandreiscommissie 2007
Arjan Apperlo (V)
Maarten Driessen (S)
Jasper Middelkamp (P)
Bart Asselman (PR-E)
Chu-Hui Lin (PR-I)
Wing Yan Man (excursies)

ConcepTueelcommissie

Jan Lodewijks (V)
Mark van Berchum (S) (+)
Stephan van der Horst (PR-E)
René Wichers (+)
Mark van der Meer (+)
Martijn Oude Vrielink (+)
Joël Meijers (+)
Henk Barmentlo (+)
Michiel Wolbers (+/-)
Ton Loesink (-)
Andries van Noorden (-)

Eerstejaarscommissie 2005
Joost Peeters (V)
Johannes Flisijn (S)
Harriët Joolink (P)
Hendrik van Meerveld
Jaap Luiten
Chu-Hui Lin
Marco ten Klooster
John Scholten

Eerstejaarscommissie 2006
Ilja Kamphuis (V)
Nine van de Scheur (S)
Lianne van der Weerd (P)
Robin Maatjes (PR-E)
Rik Goossens (PR-I)
Nienke Schuurman
Len van den Heuvel
Jeroen van der Stee

Excursiecommissie (-)
Jeroen van der Meer (V)
Sybrand Attema (S)
Timon Klok
Marloes ter Haar
Giel Haarsman (-)
Peter Sanders (-)
Wiebe de Boer (-)

Galacommissie 2006
Wouter Maat
Marloes ter Haar

Galacommissie 2007
Rik Arends

InducCie (-)

Sander van den Tillaart (V) (-)
Albert Waninge (S) (-)
Bouke Vrind (P)
Ronald Kuin
Rob Rikken (-)

InterExcie (+)

Marijn van den Berg (V)
Ruurd Bosma (S)
Ronald Kuin (P)
Auke Terlouw (PR-I)
Sybrand Attema
Ferdinand van den Brink

Introkampcommissie 2006
Werner Weeink (V)
Michiel van Vilsteren (S)
Harriët Joolink (P)
Hans de Jong (PR-I)
Gert-Ruben van Goor (PR-E)

Kascommissie

Josine Reijnhoudt
Joost van Blokland
Roel Reuser
Harold Topper

Mediacommissie

Bouke Vrind
Bart Boeschen Hospers
Chui-Hui Lin
Allard Katstra

Onderwijscommissie
Janet van Delden (V)
Otto Coster (S)
Pieter Stek
Erik Horstman

Raad van Advies
Daan Bol
Joost Kampstra
Harold Topper
Lieuwe Krol
Timme Bijkerk (-)

Studiereiscommissie

Robert van Beijlen (V)
Wiebe Schokkin (S/P)
Bart Willems (PR-E)
Han Vermue (Onderwijs)
Daan Rakers (Excursies)
Jacco Vosselman (Reiscommissaris)

Symposiumcommissie 2006

Thijs Dierckx (V)
Arjan Apperlo (S)
Pieter Bouwma (P)
Erik Horstman (PR-E)
Mathew Olde Klieverik (Dagcommisaris)

Symposiumcommissie 2007
Marnix van Berkum (V)
Meinte Vierstra (S)
Marcel van der Waard (P)
Peter Kant (PR-E)
Ton Loesink (Dagcommissaris)
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Financieel gezien is 2006 voor de vereniging een positief jaar geweest. Met name inkomsten uit sponsoring
zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2005 en daarmee ook de begroting die is opgesteld voor
2006. In dit hoofdstuk zal allereerst aan bod komen een aantal algemene zaken op ﬁnancieel gebied.
Vervolgens wordt toelichting gegeven worden op de afrekening en de balans. Tenslotte zal dit hoofdstuk
worden afgesloten met een cijfermatig overzicht van de afrekening en de balans.

7.1 Algemeen

Het Bestuur heeft besloten om dit jaar alle computerapparatuur en de verenigingstruien af te schrijven.
Het Bestuur is van mening dat er in de toekomst beter met voorzieningen kan worden gewerkt dan met
afschrijvingen bij het doen van grote uitgaven. Op deze manier wordt voorkomen dat in ﬁnancieel sterke
jaren veel grote aankopen worden gedaan, die vervolgens ook in de opvolgende jaren dienen te worden
afgeschreven.
Verder dient vermeld te worden dat er dit jaar een aantal problemen zijn geweest met Exact en Rabo
Telebankieren. In het begin van de zomervakantie was het onmogelijk om met Rabo Telebankieren nog
opdrachten te verzenden op de computer van de penningmeester. Vervolgens is besloten om Rabo
Telebankieren op een andere computer te installeren. Dit had tot gevolg dat het weer mogelijk was om
betalingsopdrachten te verzenden, echter het importeren en exporteren van opdrachten tussen Rabo
Telebankieren en Exact werd hierdoor bemoeilijkt. Uiteindelijk zijn met hulp van de mediacommissie
deze problemen opgelost.
Daarnaast zijn de huurkosten van de borrelkelder met 75% gestegen in 2006. Dit is het gevolg van
een algemene huurverhoging op de UT. Dit jaar is de stijging echter 100% gecompenseerd. In 2007 en
2008 zal deze stijging respectievelijk 66% en 33% worden gecompenseerd. Vanaf 2009 zal de volledige
huurverhoging door ConcepT moeten worden opgebracht. Het Bestuur en de borrelcommissie hebben
nagedacht over een oplossing. Een maatregel die dit jaar al genomen is, is een hogere bijdrage van
Paradoks. Daarnaast kan een aanzienlijk deel van de extra kosten worden opgevangen door de prijzen
in de borrelkelder te verhogen. Tot slot kan de borrelkelder in de toekomst worden gebruikt als extra
ruimte voor commissiewerk. Dit levert geen extra inkomsten op, maar hierdoor is de huur die wordt
betaald voor de borrelkelder beter te verantwoorden.
Tot slot is eind 2006 de automatische incasso ingevoerd voor het innen van betalingen voor activiteiten.
In dit hoofdstuk zal hier verder niet meer op in worden gegaan. Nadere toelichting bij dit beleidspunt is
te vinden in paragraaf 2.3.

7.2 Afrekening

In deze paragraaf wordt toelichting gegeven op een aantal posten. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan
op de posten waarbij de afrekening noemenswaardige verschillen vertoont in vergelijking met de
begroting.

7.2.1 Sponsoring
Het eerste dat direct in het oog springt bij de afrekening is de hoeveelheid sponsoring die dit jaar
gerealiseerd is. Ten eerste is er voor de website meer sponsoring binnengehaald dan begroot. Er zijn
meer banners geplaatst dan verwacht en bovendien hebben twee bedrijven enkele maanden op de
homepage van ConcepT met een nieuwsitem geadverteerd. De verwachting is dat de sponsoring voor
de website in de komende jaren nog verder zal toenemen. Inmiddels is het namelijk voor bedrijven
mogelijk om vacatures en bedrijvenpagina’s te plaatsen op de website van ConcepT. Ten tweede is
het aantal advertenties in de ConcepTueel ten opzichte van 2005 gestegen, wat voor de nodige extra
inkomsten zorgt. Aantekening die bij bovenstaande wel dient te worden gemaakt is dat er ook een
bedrag à 1.732 euro op de begroting is geplaatst als ‘verwachte sponsoring’. Dit was sponsoring die nog
niet was toegewezen aan een speciﬁeke post op de begroting.
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7.2.2 Commissie-etentjes
Er is dit jaar meer uitgegeven aan commissie-etentjes dan begroot. Na een klein halfjaar was duidelijk
dat de begroting ruim zou worden overschreden, wanneer hetzelfde uitgavenpatroon voortgezet zou
worden. Voornaamste reden voor het feit dat er dit jaar meer geld aan commissie-etentjes is besteed, is
dat de commissie-etentjes dit jaar regelmatig tot laat in de avond duurden. Dit bracht extra kosten met
zich mee. Het Bestuur heeft destijds echter besloten om de huidige vorm van commissie-etentjes voort
te zetten, omdat zij van mening is dat deze avonden een belangrijke bijdrage leveren aan zowel een
goede relatie tussen het bestuur en de commissie als de band van de commissieleden met ConcepT.
Overigens hebben de bestuursleden zelf altijd hun eigen aandeel betaald aan de kosten voor de
commissie-etentjes.

7.2.3 Commissies
De Aktiviteitencommissie heeft dit jaar een groter negatief saldo behaald dan begroot. Reden hiervoor
is dat de opkomst bij de barbecue tegenviel en dat er dit jaar pas in een laat stadium een busje voor de
Batavierenrace is gehuurd, wat hogere kosten dan normaal met zich meebracht.
De Excursiecommissie daarentegen heeft minder geld besteed dan begroot. Voor een aantal excursies
kwam namelijk reiskostenvergoeding vanuit het bedrijfsleven, waardoor de reiskosten relatief laag
bleven dit jaar.
Daarnaast is er een negatief saldo gerealiseerd door de Galacommissie. Vóór het gala is samen met
de andere deelnemers aan het gala (Paradoks, Isaac Newton en Daedalus) besloten om geld toe te
leggen op het gala. Reden hiervoor is dat de kosten van de locatie en het vervoer uiteindelijk vrij hoog
uit bleken te vallen. Om de deelnemerskosten enigszins beperkt te houden, is besloten om een bijdrage
te leveren vanuit de verenigingen.

7.2.4 Onvoorzien
Het grootste gedeelte aan de inkomstenzijde van deze post is ontstaan doordat twee ConcepTueeladvertenties in 2005 niet zijn gefactureerd en ook niet als debiteur zijn geboekt. De uitgaven zijn
voornamelijk ontstaan doordat er dit jaar tweemaal kofﬁemokken zijn aangeschaft. Ook zijn een aantal
debiteuren uit 2005 afgeboekt, omdat de kans dat deze nog betalen erg klein is. Daarnaast is er voor de
nieuwe eerstejaars een aantal activiteiten in het begin van collegejaar 2006-2007 georganiseerd, welke
niet begroot zijn. Dit waren een gratis openingsborrel en een avond lasergamen tegen gereduceerd
tarief.
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Afrekening S.V. ConcepT 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Post (algemeen)

Saldo begroot Saldo afrekening

Inkomsten

Uitgaven

Contributie
Subsidie
Rente
Vervallen crediteuren
Verwachte sponsoring
Website
De Brug
Borrelkelder
Afschrijvingen
Voorzieningen
Representatiekosten
Organisatiekosten
Frisdrank automaat
Vakbladen en boeken
Verbetering ConcepT-kamer
Reservering lustrum
Onvoorzien.
Verkoop etenswaren
Subtotaal (a)

€ 5.800,00
€ 7.500,00
€
400,00
€ 2.000,00
€ 1.732,00
€
250,00
€
150,00€ 2.067,00€
883,00€
700,00€ 4.710,00€ 10.530,00€
400,00
€
417,00€
500,00€
750,00€ 1.350,00€
€ 3.975,00-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.801,25
7.562,00
490,63
2.174,24
2.377,00
182,821.734,761.545,87700,004.324,369.823,84110,00
409,85560,68750,0074,1667,74
1.523,48-

€ 5.801,25
€ 7.562,00
€
490,63
€ 2.174,24
€
€ 2.463,50
€
150,00
€ 3.719,00
€
€
€ 1.061,84
€
€ 3.902,22
€
€
€
€ 1.715,22
€ 1.281,85
€ 30.321,75

€
€
€
€
€
€
86,50
€
332,82
€ 5.453,76
€ 1.545,87
€
700,00
€ 5.386,20
€ 9.823,84
€ 3.792,22
€
409,85
€
560,68
€
750,00
€ 1.789,38
€ 1.214,11
€ 31.845,23

Post (commissies)
Activiteitencommissie
Almanakcommissie 2006
Betonkanorace 2006
Boekencommissie
Borrelcommissie
Buitenlandreiscommissie 2006
ConcepTueelcommissie
Eerstejaarscommissie
Excursiecommissie
Galacommissie 2006
IntroCie 2006
InducCie
Mediacommissie
Onderwijscommissie
Ouderdagcommissie 2006
Symposiumcommissie 2006
Studiereiscommissie 2006
Subtotaal (b)
Totaal (a+b)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Begroting
650,003.425,00
300,001.250,00
1.500,00
800,00250,00200,0050,003.925,00
50,00-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Afrekening
867,633.701,12
27,911.007,69
69,96
5.172,75
28,03
188,44313,51113,15146,3753,31183,00
1.588,70
10.040,93
8.517,45

Inkomsten
€ 1.093,00
€ 9.149,25
€
725,00
€ 39.447,92
€ 18.482,43
€ 8.527,46
€ 16.879,66
€ 1.971,05
€ 1.305,28
€ 5.369,00
€ 6.458,93
€
740,73
€
€
521,00
€ 1.322,50
€ 27.824,00
€ 70.294,46
€ 210.111,67
€ 240.433,42

Uitgaven
€ 1.960,63
€ 5.448,13
€
752,91
€ 39.447,92
€ 17.474,74
€ 8.457,50
€ 11.706,91
€ 1.943,02
€ 1.493,72
€ 5.682,51
€ 6.458,93
€
853,88
€
146,37
€
574,31
€ 1.139,50
€ 26.235,30
€ 70.294,46
€ 200.070,74
€ 231.915,97

Eindsaldo

€ 8.517,45
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7.3 Balans
Hieronder zijn de begin- en eindbalans van 2006 weergegeven:

Balans ConcepT 1-1-2006
Activa
Voorraden
€
Vooruit betaald
€
Liquide middelen €
Debiteuren
€
Vaste activa
€
Totaal

€

3.011,37
2.831,56
32.872,67
21.224,50
612,50

Passiva
Eigen vermogen
€ 30.360,47
Reserveringen
€ 5.602,80
Voorzieningen
€ 5.360,00
Vooruit ontvangen € 14.468,00
Crediteuren
€ 4.761,33

60.552,60 Totaal

€ 60.552,60

Balans ConcepT 31-12-2006
Activa
€
Voorraden
Vooruit betaald
€
Liquide middelen €
Debiteuren
€
Vaste activa
€
Totaal

€

4.055,47
2.339,20
47.814,69
25.076,93
-

Passiva
Eigen vermogen
€ 38.877,92
Reserveringen
€ 8.343,52
Voorzieningen
€ 24.817,98
Vooruit ontvangen € 1.680,29
Crediteuren
€ 5.566,58

79.286,29 Totaal

€ 79.286,29

Het aantal voorzieningen is dit jaar aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Reden hiervoor is
dat een aantal grote facturen nog niet binnen is gekomen en dus nog niet is betaald, zoals de drukkosten
voor de almanak en de portokosten over 2006. Daarnaast zullen de deelnemers van de studiereis in
2007 een deel van het deelnemersgeld geretourneerd krijgen. De vaste activa zijn gereduceerd tot 0
aangezien de computerapparatuur en de camera volledig zijn afgeschreven. De post debiteuren bestaat
voornamelijk uit sponsoring welke eind 2006 is gefactureerd.
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