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Voorwoord  

Na een jaar besturen ligt nu het jaarverslag van bestuur 2011 voor je. Afgelopen jaar zijn er veel 

dingen gebeurd en geïntroduceerd. In dit jaarverslag is beschreven wat er afgelopen jaar allemaal is 

gerealiseerd en welke veranderingen ConcepT heeft ondergaan. 5 

Dit document is gemaakt met behulp van de Raad van Advies. Zij hebben ons, bij het maken van het 

jaarverslag en ook door het jaar heen, nuttig advies gegeven over het beleid. Daarom willen wij 

Tony Damen, Maarten ‟t Hoen, Joost Peeters, Reinier Reijnhoudt, Yuri Mastenbroek en Hendrik van 

Meerveld hartelijk bedanken voor de nuttige feedback. 

Daarnaast willen we ook de actieve leden bedankten voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar. 10 

Zonder deze inzet was het niet mogelijk geweest om zoveel activiteiten te organiseren en de 

vereniging goed draaiende te houden.  

Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag! 
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1 Inleiding 

Dit jaarverslag is voor het grootste deel hetzelfde opgebouwd als voorgaande jaren, hoewel er een 

paar aanpassingen gedaan zijn om het lezen te vergemakkelijken. Zo is onder andere het hoofdstuk 60 

„Terugkoppeling Strategisch Plan‟ nu direct na de terugkoppeling van het beleidsplan te vinden en is 

het hoofdstuk betreffende de vertegenwoordiging door bestuursleden in commissies en dergelijken 

weggelaten. 

Het jaarverslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is beschreven welke doelstellingen uit het 

beleidsplan gehaald zijn en hoe deze bereikt zijn. Ook is beschreven wat er in de toekomst mee 65 

gedaan kan worden. In hoofdstuk 3 is beschreven welke doelstellingen uit het Strategisch Plan 2009-

2011 behaald zijn en welke niet. Ook is hier beschreven hoe het nieuwe Strategisch Plan 

vormgegeven is. In hoofdstuk 4 is een verslag weergegeven van het verenigingsjaar 2011, wat de 

ontwikkelingen geweest zijn op onder andere het gebied van activisme, inventaris, relaties en 

afstudeermaanden. Hoofdstuk 5 bestaat uit een jaaroverzicht met daarbij enkele activiteiten 70 

uitgelicht. Ook is er een beschrijving van commissies te vinden en een overzicht van 

commissieleden. In de bijlage is een uitgebreidere beschrijving van de uitkomsten van het 

onderzoek naar activiteiten te vinden.  

  

  75 
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2 Realisatie en terugkoppeling beleidsplan 2011 

Voordat Bestuur 2011 aan het bestuursjaar begon is er een beleidsplan geschreven. In dit 

beleidsplan staan verschillende doelstellingen met daarbij de concretisering. Niet alle 

doelstellingen zijn exact uitgevoerd als destijds beschreven in de concretisering, maar daar waar 

van de concretisering is afgeweken bleek achteraf een andere oplossing beter geschikt.  80 

In dit hoofdstuk is beschreven wat er met de opgestelde concretisering gedaan is, of de doelstelling 

behaald is en wat er in de toekomst mee gedaan kan worden.  

2.1 Meer leden naar activiteiten trekken 

Het is een van de doelen van ConcepT om de kennis en het inzicht van de leden op het gebied van 

civiele techniek te vergroten. Echter is er niet altijd een grote opkomst van leden bij inhoudelijke 85 

activiteiten. Om te zorgen dat de activiteiten toch georganiseerd kunnen blijven worden, is gekeken 

naar mogelijke verbeteringen op het gebied van de planning, inhoud en promotie van activiteiten.  

2.1.1 Onderzoeken wat de oorzaken zijn van de lage opkomst bij activiteiten 

In 2011 heeft het bestuur een onderzoek opgestart naar de opkomst bij activiteiten van ConcepT. 

Dit is gedaan door regelmatig enquêtes te houden onder leden in de ConcepT-kamer met betrekking 90 

tot activiteiten die zijn georganiseerd. Ook is er gekeken naar de deelnemers van activiteiten het 

afgelopen jaar. Hierbij is onder andere gekeken naar jaargang en of de leden actief zijn in 

commissies. In de bijlage zijn de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek weergegeven. Hier zijn 

ook grafieken te vinden die laten zien welk type student er deelneemt aan activiteiten. Hieruit 

blijkt bijvoorbeeld dat eerstejaars voornamelijk naar gezelligheidsactiviteiten gaan maar minder 95 

naar inhoudelijke activiteiten ten opzichte van andere jaargangen.  

Uit het onderzoek is af te leiden dat planning vaak belangrijk is voor studenten bij de beslissing om 

wel of niet deel te nemen aan een activiteit. Als er activiteiten voor Masterstudenten worden 

georganiseerd moet er vooral rekening gehouden worden met deadlines. Bachelorstudenten gaan 

vaak niet mee omdat er colleges zijn. Als er een activiteit voor Bachelorstudenten wordt 100 

georganiseerd moet er dus vooral rekening worden gehouden met colleges.  

Ook de inhoud is belangrijk voor de afweging die een student maakt. De groep studenten die dit een 

belemmering vond is echter veel kleiner dan de groep die last had van colleges en deadlines.  

Verder is de promotie zoals deze nu binnen ConcepT gebeurt voldoende. Er moet echter wel 

rekening worden gehouden met vakanties, het is aan te raden geen inhoudelijke activiteiten vlak na 105 

een vakantie te plannen. 

2.1.2 Verbeteringen aanbrengen bij planning, inhoud en promotie van activiteiten aan 
de hand van bovenstaand onderzoek  

Omdat het onderzoek enige tijd in beslag heeft genomen zijn er al enkele acties uitgevoerd om de 

planning, promotie en inhoud van activiteiten te verbeteren.  110 

Planning  

Voor een betere planning van activiteiten is, naast het rekening houden met colleges, ook 

geprobeerd rekening te houden met verschillende deadlines van de studie. Dit bleek echter niet 

altijd mogelijk omdat ook rekening gehouden moet worden met veel verschillende activiteiten 

vanuit ConcepT en met colleges van verschillende jaargangen. Om deze reden is er alleen rekening 115 

gehouden met de deadlines van elk kwartiel waar veel mensen veel tijd aan kwijt zijn. De deadlines 

en hoeveel tijd er in gestoken wordt is steeds bepaald door te kijken naar de ervaring van 



Jaarverslag Bestuur 2011 ConcepT 

7 
 

bestuurders met de vakken. Indien bestuurders geen ervaring hebben met een bepaalde deadline 

wordt dit nagevraagd bij mensen die hiermee wel ervaring hebben. 

Inhoud  120 

De inhoud van excursies is geprobeerd te verbeteren door in samenwerking met docenten een 

excursie te organiseren, meer hierover is te lezen in hoofdstuk 2.6.3. Ook is geprobeerd een 

gevarieerder aanbod aan lunchlezingen te organiseren, hiertoe is contact opgenomen met bedrijven 

in de richting verkeer en water. In 2012 zullen ook activiteiten in samenwerking met die bedrijven 

georganiseerd worden, zo is begin januari de lunchlezing van Movares georganiseerd. 125 

Een ander idee om de inhoud van activiteiten te verbeteren was om meer activiteiten voor 

Masterstudenten te plannen. Hiervoor is de mastercommissie opgestart. Het regelen van specifieke 

activiteiten voor Masterstudenten blijkt echter lastig, omdat het organiseren van een activiteit met 

een specifiek onderwerp veel tijd kost in samenwerking met een bedrijf. Ook hebben niet alle 

Masterstudenten veel behoefte aan extra excursies aangezien er al meerdere excursies vanuit 130 

vakken zelf georganiseerd worden. Dit speelt vooral bij de Masterrichtingen van water en verkeer. 

Er bleek wel interesse te zijn voor de drie vakgroeplunches die georganiseerd zijn (zie ook paragraaf 

2.5.1) 

Promotie  

De Brug is vaker uitgebracht en in een grotere oplage, namelijk negen edities en honderdvijftig 135 

exemplaren. Dit is inclusief De Brug die is uitgebracht gedurende het Kick-In kamp. Er bleken nu 

voldoende exemplaren om aan veel leden uit te delen en leden konden hierdoor altijd de nieuwste 

Brug lezen. Ook is De Brug enkele malen bij colleges uitgedeeld. Hierdoor zijn leden die niet zo 

betrokken zijn beter op de hoogte van de activiteiten. Ook is De Brug steeds acht pagina‟s geweest, 

uitgezonderd van de Kick-In-Brug. Dit bleek een goede hoeveelheid pagina‟s te zijn om De Brug 140 

interessant te houden.  

In 2011 zijn collegepraatjes door het bestuur gehouden in plaats van door iedere commissie apart. 

Hierdoor kon ook voor kleinere activiteiten een praatje gehouden worden en is het prettiger voor de 

leden aangezien ze niet steeds kleine korte praatjes krijgen. De collegepraatjes zijn door leden als 

prettig ervaren, echter werden er soms teveel activiteiten in een praatje gepromoot. Bij meer dan 145 

ongeveer zes activiteiten in een praatje is er sprake van een te grote informatiedichtheid, waardoor 

activiteiten niet meer goed naar voren komen. Hier zal dus in de toekomst rekening mee gehouden 

moeten worden.  

2.1.3 Conclusies en aanbevelingen 

Bij de enquêtes werd duidelijk dat deadlines en inhoud belangrijk zijn voor studenten die mogelijk 150 

aan een activiteit willen deelnemen. Vanuit Bestuur 2011 wordt aangeraden het onderzoek naar 

deelname aan activiteiten het komende jaar voort te zetten zodat er gekeken kan worden naar 

verschillen en overeenkomsten tussen de jaren. Ook wordt aangeraden uit te zoeken waarom 

eerstejaarsstudenten minder deelnemen aan inhoudelijke activiteiten. Dit zodat activiteiten hier 

eventueel op aangepast kunnen worden. 155 

Het rekening houden met deadlines van vakken bij het plannen van activiteiten kan voortgezet 

worden komend jaar, omdat het weinig moeite is om deze deadlines na te vragen. Het is echter 

lastig om rekening te houden met een groot aantal deadlines, waardoor aanbevolen wordt alleen 

rekening te houden met de zwaarste deadlines. Daarnaast adviseert Bestuur 2011 om de inhoud van 

activiteiten gelijkgesteld te houden met de vraag. Dit houdt in dat de contacten met Water- en 160 

Verkeerbedrijven voortgezet kunnen worden en wellicht zelfs uitgebreid kunnen worden. Het 

kandidaat-bestuur heeft dit ook vermeld in het beleidsplan. Voor Masterstudenten moet er goed 
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gekeken worden dat de meerwaarde van een activiteit voldoende is en dat het beginniveau 

duidelijk aangegeven wordt. 

Het vaker uitbrengen van De Brug was naar de mening van Bestuur 2011 een succes. De Brug werd 165 

enthousiast ontvangen en goed gelezen. De Brug is ook vaker uitgedeeld tijdens colleges, wat vooral 

bij eerstejaars goed werkte. Daarom wordt er aanbevolen om De Brug het komende jaar net zo vaak 

uit te brengen als in 2011 en ook uit te delen bij colleges. De collegepraatjes door het bestuur 

kunnen in aangepaste vorm ook voortgezet worden in 2012. Het praatje moet aansluiten op de 

doelgroep, niet te veel activiteiten bevatten en over een gevarieerd aanbod van activiteiten gaan.  170 

2.2 Actieve leden werven en behouden 

Een belangrijk doel en middel van ConcepT zijn actieve leden. ConcepT heeft als doel studenten de 

mogelijkheid te bieden actief te worden, maar daarnaast worden ook veel activiteiten mogelijk 

gemaakt door actieve leden.  

2.2.1 Meerwaarde van actief worden en blijven duidelijk maken aan leden 175 

In 2011 is begonnen met het structureel houden van in- en outgesprekken bij commissies. De 

outgesprekken dienen als evaluatie van de commissie en interessepeiling voor de commissie of 

toekomstige commissies. Echter bleek het niet nuttig bij iedereen die in of uit een commissie gaat. 

Vooral bij Masterstudenten die uit een commissie gaan heeft het niet zoveel toegevoegde waarde 

om een gesprek aan te gaan. Dit omdat zij vaak in grote commissies, als symposium en studiereis, 180 

gezeten hebben waar al voldoende evaluatie is gehouden. Ook hebben deze Masterstudenten 

meestal geen behoefte aan een volgende commissie. Er is dus niet met alle Masterstudenten een 

gesprek gepland, maar is er per persoon gepeild of ze hier wel behoefte aan hadden. Bij 

jongerejaars zijn de gesprekken wel zeer nuttig bevonden.  

Ook is erop toegezien dat commissies een evaluatie houden. Dit is bij enkele commissies succesvol 185 

gelukt, zoals bij de InterExcie en de Kick-In-Kampcommissie. Bij andere commissies bleek het 

minder zinvol, zoals bij de AkCie en de Eerstejaarscommissie. Bij deze commissies ging de 

samenwerking goed en verliepen de activiteiten ook goed, waardoor het niet nodig was om 

uitgebreid te evalueren.  

Andere acties die ondernomen zijn om activisme te bevorderen is het houden van twee 190 

commissiemarkten, de ene op 28 april en de andere op 29 september. Ook hebben we 

doegroeplunches gehouden (zie ook paragraaf 2.2.2).  

2.2.2 Eerstejaarsstudenten betrekken bij ConcepT 

Het bestuur heeft in 2011 alle doegroepen, de eerstejaarstudenten zonder doegroep en de HBO-

instromers een lunch aangeboden. Alleen de lunches met de doegroepen konden doorgaan doordat 195 

voor de andere lunches geen aanmeldingen waren. Volgens ervaringen van studentmentoren en de 

studieadviseur gebeurt dit vaker bij de eerstejaars zonder doegroep, dus bij hun was dat te 

verwachten. Helaas kwam de Audentisdoegroep ook niet opdagen vanwege een fout met de mailing. 

Dit is door het bestuur opgelost door de studenten van de doegroep die koffie kwamen halen in de 

pauze even aan te spreken. Hieruit zijn geen nieuwe actieve studenten gekomen, wel zijn een 200 

aantal van deze studenten aanwezig geweest bij ConcepT-activiteiten. 

De lunch met de HBO-instromers is ook niet doorgegaan. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt 

doordat HBO-instromers niet bekend zijn met ConcepT en daarom de uitnodiging voor de lunch 

negeren. Dit kan verbeterd worden door tijdens hun introductie ConcepT te presenteren. Hierover is 

contact geweest met Lisette Woud en zij zal ConcepT volgend jaar betrekken in het 205 

introductieprogramma van de HBO-instromers. Hierbij kan ConcepT zichzelf presenteren en de 
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mogelijkheid bieden tot het direct bestellen van boeken. Het kandidaat-bestuur heeft aangegeven 

dit op te pakken in 2012.  

De lunches bevielen goed onder de aanwezige eerstejaars. Ze waren op deze manier meteen bekend 

met het bestuur en ConcepT. Bestuur 2011 beveelt het nieuwe bestuur dan ook aan om de lunches 210 

voort te zetten voor de eerstejaars. Voor pre-masterstudenten heeft de lunch niet zo veel zin, er 

kan beter kennis gemaakt worden met hen tijdens hun introductie.  

2.2.3 Rekening houden met zwaartepunten van commissies en van de studie 

In samenwerking met de opleiding is onderzoek gedaan naar het eventueel verschuiven van de 

studiereiscommissie, symposiumcommissie en het bestuur, zodat er minder conflicten zijn met de 215 

studie. Hieruit is gebleken dat het verschuiven van de twee grote commissies of het bestuur geen 

voordelen oplevert.  

Het verschuiven van de bestuurswissel zorgt alleen voor minder studievertraging als er ingewerkt 

wordt in de zomervakantie. Echter zorgt dit ervoor dat er minder goed ingewerkt kan worden, 

doordat er tijdens deze periode geen dagelijkse bestuurstaken plaatsvinden. Daardoor kan het 220 

wisselmoment het beste blijven staan in januari. 

De symposiumcommissie kan het best een symposium organiseren in het derde of vierde kwartiel, in 

verband met het opstarten en vullen van de commissie. Als de Bedrijvendagen echter in maart of 

april georganiseerd worden (waar op dit moment plannen voor zijn), moet hier nogmaals naar 

gekeken worden. Een symposium in het vierde kwartiel in plaats van het derde kwartiel heeft als 225 

voordeel dat nominaal studerende derdejaarsstudenten in de commissie maar één kwartiel 

vertraging hebben in plaats van twee kwartielen (doordat ze dan hun Bacheloreindopdracht niet in 

het 4e kwartiel kunnen doen). Echter zijn er in het vierde kwartiel veel studenten op stage, 

waardoor het aantal bezoekers zal afnemen. Daardoor adviseert Bestuur 2011 om het symposium in 

het derde kwartiel te laten staan, tenzij dit conflicten oplevert met de bedrijvendagen. 230 

Voor de studiereis is het vrij lastig te bepalen welk kwartiel het minste vertraging oplevert voor 

studenten. Dit doordat zowel de deelnemers als de commissieleden vertraging oplopen en beide 

groepen uit zowel Bachelor- als Masterstudenten kunnen bestaan. Om vertraging beperkt te houden 

kan de commissie het best bestaan uit Masterstudenten omdat deze flexibeler zijn in hun 

studieplanning. Het maakt dus, voor de vertraging, weinig uit in welk kwartiel de studiereis gepland 235 

staat. Verder is het aan te raden de studiereisvakken zoveel mogelijk te spreiden, zodat het naast 

de studie gedaan kan worden, mits daar in de planning voldoende ruimte voor is. 

2.2.4 Conclusies en aanbevelingen 

Door het houden van in- en outgesprekken en evaluaties is de meerwaarde van activisme benadrukt. 

Ook in combinatie met de onderwijsveranderingen blijft dit een belangrijk punt. Door de 240 

eerstejaarslunches zullen eerstejaars mogelijk eerder actief worden bij ConcepT. Dit zal 

waarschijnlijk bijdragen aan de studenten die actief worden in de toekomst en actief geworden zijn 

afgelopen jaar. Het kandidaat-bestuur zal de lunches dan ook voortzetten. 

Omdat de zwaartepunten van de commissies met studievertraging en het bestuur al goed gepland 

zijn, adviseert Bestuur 2011 om geen commissies te verschuiven. Echter zal hier opnieuw naar 245 

gekeken moeten worden in het licht van de onderwijsveranderingen en de planning van de 

bedrijvendagen. 
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2.3 Internationale leden betrekken bij ConcepT 250 

Om internationale leden beter bij ConcepT te betrekken staat onder de infomail een Engelse 

vertaling van deze mail. Zo zijn de internationale leden ook op de hoogte van de activiteiten. Er 

staat bij vermeld of de activiteit ook daadwerkelijk geschikt is voor Engelstalige studenten. Ook is 

op de website een activiteitenpagina voor Engelstalige studenten gemaakt. Op deze pagina staat 

welke activiteiten voor hen geschikt zijn en er staat ook een link naar de inschrijfpagina. Er hebben 255 

het afgelopen jaar enkele buitenlandse studenten deelgenomen aan activiteiten, maar het is niet 

met zekerheid te zeggen of dit komt door het gevoerde beleid. 

Doordat drie bestuursleden een Local Comittee zijn van IACES, biedt ConcepT meer mogelijkheden 

voor internationale activiteiten van studenten. Alle internationale leden van Civiele Techniek zijn 

uitgenodigd voor het weekendje van IACES in het westen van Nederland. Een internationale student 260 

was hierbij aanwezig.  

2.3.1 Conclusies en aanbevelingen 

Afgelopen jaar zijn er stappen genomen in het betrekken van internationale studenten. Voor de 

toekomst wordt geadviseerd om de infomail te blijven vertalen en de Engelstalige website goed bij 

te houden. De vervolgstappen vanuit IACES staan beschreven in paragraaf 2.9. 265 

2.4 Zorgen dat ConcepT-leden onderling in contact kunnen komen voor 

onderlinge verkoop van 2e hands boeken 

De 2e handsboekenpagina staat al lange tijd op website van ConcepT en wordt goed gebruikt. Er zijn 

nog verschillende verbeteringen doorgevoerd sinds het op de site is komen te staan, zo staat nu 

bijvoorbeeld de richtprijs en de gewenste druk erbij vermeldt. Er staan op dit moment ongeveer 270 

vijfenveertig boeken te koop aangeboden op de 2e handsboekenpagina, ook zijn er regelmatig 

studenten die in de ConcepT-kamer boeken aan elkaar verkopen. 

2.4.1 Conclusies en aanbevelingen 

De 2e handsboekenpagina is een succes. Het is aan te raden het systeem goed te onderhouden zodat 

er geen boeken op staan die al verkocht zijn of niet meer relevant zijn.  275 

2.5 Relatie met de opleiding verbeteren 

2.5.1 Relatie met de vakgroepen en hun docenten verbeteren 

In 2011 zijn er drie vakgroeplunches georganiseerd. Bij de lunch met de vakgroep water was de 

insteek een inhoudelijke discussie over “Beter maaien tegen overstroming”. Echter waren er 

ondanks collegepraatjes en posters weinig Masterstudenten van de richting Water aanwezig bij de 280 

lunch. Dit omdat ze een deadline hadden en omdat studenten niet wisten dat deze activiteit 

voornamelijk voor Masterstudenten georganiseerd was. 

Bij de lunch met de vakgroep Bouwen ging dit al stukken beter. Hiervoor is de opzet van de lunch, 

na gesprekken met een aantal Masterstudenten die aanwezig waren bij de lunch van de 

watervakgroep, aangepast naar een informatieve lunch over het onderzoek van de vakgroep. Hierin 285 

bleken veel Masterstudenten interesse te hebben, aangezien de inschrijvingslimiet van vijfentwintig 

studenten snel bereikt werd. Echter was er miscommunicatie tussen de docent die de lunch 

organiseerde en de Functionaris Onderwijs, waardoor de lunch zich richtte op het onderzoek van de 

docent zelf in plaats van het onderzoek van de hele vakgroep. Deze punten zijn meegenomen naar 

de laatste lunch, georganiseerd door de vakgroep Verkeer. Deze was goed georganiseerd, alleen was 290 

een docent helaas ziek en deed de beamer het niet. Daarnaast was het lastig voor de docent om in 
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het Engels te presenteren en wist hij niet genoeg van alle onderzoeken af om diepgaande informatie 

te geven. Een advies dat de studenten ons meegaven voor volgende lunches was om het meer te 

richten op de status van het onderzoek in plaats van de opzet ervan. Dit zorgt ervoor dat de 

studenten ook nieuwe informatie krijgen tijdens de lunch.  295 

Docenten van alle vakgroepen waren erg enthousiast over de lunches. Ze zagen dit als een kans om 

studenten te enthousiasmeren voor hun vakgebied of vonden het interessant om meer te weten te 

komen over het onderzoek van een collega. 

Verder is de Functionaris Onderwijs aanwezig geweest bij een overleg met de drie 

vakgroephoofden. Hierbij werd de rol van ConcepT en de vakgroepen bij Masterstudenten 300 

besproken. Hieruit volgend zijn afspraken gemaakt over het elkaar beter op de hoogte houden van 

interessante activiteiten, zodat de agenda van de vakgroep en van ConcepT elkaar niet overlappen.  

2.5.2 Goede relatie met de opleidingsdirecteur voortzetten 

De opleidingsdirecteur is uitgenodigd voor relevante activiteiten, zoals de docent-van-het-jaar-

borrel. Verder heeft de Functionaris Onderwijs regelmatig korte gesprekken met de 305 

opleidingsdirecteur over onderwijsgerelateerde zaken, waardoor de goede band is gebleven.  

2.5.3 Conclusies en aanbevelingen 

Het idee van de vakgroeplunches wordt erg enthousiast ontvangen door de studenten, aangezien 

veel studenten zich hadden ingeschreven. Echter kan er op het gebied van de uitvoering nog veel 

verbeterd worden. Een lunch over alle onderzoeksgebieden van een vakgroep blijkt lastig te 310 

realiseren, omdat een lunch hier te weinig tijd voor biedt. Dit omdat de Masterstudenten behoefte 

hebben aan specifieke informatie over het onderzoeksgebied en geen globale informatie die ze ook 

al weten door hun colleges. Ook kan de lunch beter gericht zijn op de voortgang in het onderzoek 

dan de opzet ervan. Deze opzet hebben studenten vaak al gehoord in de colleges. De informatie 

over de onderzoeken kan het best gepresenteerd worden door iemand die meewerkt aan het 315 

onderzoek, zodat de informatie specifiek genoeg is. Ook docenten waren erg enthousiast over de 

lunches. Ze zagen dit als een kans om studenten te enthousiasmeren voor hun vakgebied of vonden 

het interessant om meer te weten te komen over het onderzoek van een collega. Om de genoemde 

redenen adviseert Bestuur 2011 dan ook om deze lunches voort te zetten met inachtneming van de 

verbeterpunten die aangegeven werden door studenten. Het kandidaat-bestuur heeft in het 320 

beleidsplan ook aangegeven dit te gaan doen.  

Door het gesprek met de vakgroephoofden is de relatie tussen de vakgroepen en ConcepT 

verbeterd. Betere communicatie zal ervoor zorgen dat vakgroepen beter op de hoogte zijn van 

activiteiten van ConcepT en ConcepT meer op de hoogte is van de activiteiten van de vakgroep. 

Daarom adviseert Bestuur 2011 om een communicatiesysteem tussen student en vakgroep op te 325 

zetten. 

2.6 Kwaliteit van de opleiding waarborgen 

2.6.1 Kwaliteit van de vakevaluaties waarborgen 

De vakevaluatiegroepen van de bachelor zijn, voor zover nodig, aangevuld met nieuwe personen. 

Hierbij zijn studenten persoonlijk benaderd om een goede mix van studenten te creëren. Er is 330 

bemerkt dat er hierdoor meer verschillende meningen in de groep zijn.   

2.6.2 Resultaten van de feedback van studenten terugkoppelen 

Er is een Blackboardorganisatie waar de resultaten van de vakevaluaties te vinden zijn. Hier zijn 

enkele studenten lid van, maar dit zijn er slechts ongeveer veertig. Op de ConcepT-site is 
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informatie te vinden over hoe je jezelf aan kan melden voor deze Blackboardorganisatie. Verder is 335 

er een onderwijsmededeling geplaatst toen er nieuwe evaluaties op de Blackboardpagina geplaatst 

waren. Ook hebben alle studenten die aangemeld zijn voor de Blackboardorganisatie een mail 

ontvangen van Lisette Woud.  

2.6.3 Meer praktijk binnen de opleiding brengen 

In overleg met Marjolein Dohmen-Janssen zijn een aantal punten bedacht waarmee er meer praktijk 340 

in de opleiding gebracht kan worden. Echter wordt er met veel punten niets concreets gedaan 

vanwege de onderwijsveranderingen die er (waarschijnlijk) aan komen. Wel worden deze punten 

meegenomen in het ontwerpproces hiervan. De punten die wel iets opgeleverd hebben staan 

hieronder opgesomd. 

Bestuur 2011 heeft de opleiding voorgesteld om meer gastcolleges te gebruiken in vakken, zodat de 345 

collegestof actueel blijft. Dit zal echter niet bij ieder vak kunnen, omdat gastcolleges niet altijd 

goed binnen de leerstof vallen. Als er wel mogelijkheden zijn voor gastcolleges zal er samengewerkt 

worden. ConcepT kan interessante sprekers aanbieden aan docenten en er wordt bekendgemaakt 

aan docenten dat ze contact op kunnen nemen met ConcepT als ze graag een gastcollege willen 

organiseren maar niemand weten. Voor excursies geldt hetzelfde, er kan overlegd worden met 350 

docenten over de inhoud van excursies. Aanbevolen wordt om excursies in samenwerking met 

vakken door ConcepT te laten organiseren. Zodat problemen met financiën voorkomen worden, 

aangezien de opleiding bedrijven betaalt voor excursies. ConcepT krijgt hier juist geld voor van 

bedrijven. In het eerste kwartiel was er de mogelijkheid om een excursie in combinatie met een vak 

te organiseren, maar dit ging toen niet door omdat de deze excursie in de tentamenweek gepland 355 

stond.  

Daarnaast is het belangrijk om docenten aan te nemen met praktijkervaring. De opleiding vindt dit 

ook belangrijk, maar het is lastig te realiseren is omdat docenten met veel praktijkervaring vaak 

niet gepromoveerd zijn en daarmee minder wenselijk voor de universiteit zijn. 

Als laatste heeft Bestuur 2011 ook voorgesteld om het deelnemen aan excursies van ConcepT meer 360 

te stimuleren vanuit de opleiding. Marjolein Dohmen-Janssen vond dit een goed idee, maar kan hier 

niets aan doen vanuit haar rol als Opleidingsdirecteur. Daarom adviseerde ze om vanuit ConcepT 

vaker contact op te nemen met docenten van vakken die een raakvlak hebben met het onderwerp 

van een excursie. Zij kunnen de activiteit dan noemen tijdens een college of een regeling treffen 

voor studenten die door de activiteit een college moeten missen.  365 

Deze plannen zijn aan de vakgroephoofden gepresenteerd tijdens een overleg. In het laten regelen 

van gastsprekers waren docenten minder geïnteresseerd, maar ze gaven wel aan dat het een optie 

zou kunnen zijn. In het promoten van inhoudelijke activiteiten zagen zij wel veel verbeterpunten, 

zeker in de afstemming tussen ConcepT en de vakgroepen (zie paragraaf 2.5).  

2.6.4 Conclusies en aanbevelingen 370 

De kennis van de studenten over de kwaliteitszorg van de opleiding is verbeterd door studenten 

beter te informeren over de vakevaluaties. Ook zijn de vakevaluaties verbeterd door een 

gevarieerde groep studenten. Door een betere evaluatie zal waarschijnlijk ook de opleiding 

uiteindelijk verbeteren.  

Er is een blackboardorganisatie aangemaakt om studenten op de hoogte te stellen van de 375 

vakevaluaties, maar hier zijn maar weinig studenten lid van. Bestuur 2011 beveelt het kandidaat-

bestuur aan om deze pagina beter bekend te maken onder studenten.  Dit is als punt in het 

beleidsplan van het kandidaat-bestuur opgenomen. 
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Daarnaast is er geprobeerd meer praktijk in de opleiding aan te brengen. Dit heeft niet geleid tot 

grote veranderingen, maar er is wel een eerste stap gezet. Bestuur 2011 adviseert het kandidaat-380 

bestuur om vaker contact te zoeken met docenten. Dit om excursies in samenwerking vakken te 

organiseren en om excursies te promoten via docenten. Een ander voordeel is dat een regeling 

getroffen kan worden voor studenten die een college moeten missen door de activiteit. 

2.7 Contact met bedrijven uitbreiden 

2.7.1 Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden aanbieden 385 

Het aanbod van sponsoring door bedrijven is uitgebreid met borrellezingen en advertorials. Voor 

borrellezingen is echter nog onvoldoende interesse vanuit bedrijven geweest om het uit te voeren. 

Nu bestaat de mogelijkheid tot direct mailing die goedgekeurd is tijdens de afgelopen Halfjaarlijkse 

Algemene Vergadering. Verder worden we gedurende een jaar constant voorzien van bedrukte 

koffiebekertjes van een sponsor. Tevens is er een bedrijvendiner gehouden. Zowel de studenten als 390 

het bedrijf waren hier erg tevreden over. Het is echter interessanter voor de studenten als 

meerdere bedrijven aanwezig bij het diner, omdat zij dan met meer bedrijven kennis kunnen 

maken. Het is handig als er drie bedrijven aanwezig zijn, zodat per gang gewisseld worden van 

bedrijf. Dit is meegegeven aan het kandidaat-bestuur en opgenomen in het beleidsplan.  

2.7.2 Meer structuur in contact met bedrijven aanbrengen 395 

Het nieuwe CRM-systeem (Copernicus) is nu volledig up-to-date. Hierin worden ook contracten en 

facturen opgeslagen. Alle informatie is overgezet en toegevoegd gedurende het jaar. Ook enkele 

commissies, waaronder de symposium- en studiereiscommissie, kunnen gebruik maken van 

Copernicus. Het oude systeem (ContacT) zal wel nog blijven bestaan omdat hier informatie over al 

verlopen contracten teruggezocht kan worden. Dit kan soms handig zijn in onderhandelingen met 400 

bedrijven. 

2.7.3 Conclusies en aanbevelingen 

Er zijn vanuit ConcepT meer mogelijkheden aan bedrijven geboden om samen te werken. Niet alle 

ideeën zijn ook al daadwerkelijk toegepast, maar de verwachting is dat dit nog wel gaat gebeuren. 

Voor borrellezingen is nog niet voldoende interesse geweest om het uit te voeren. Bij direct mailing 405 

wordt gewacht op een groot civieltechnisch bedrijf dat hier gebruik van wil maken, zodat bij de 

invoering het voordeel van direct mailing verduidelijkt wordt. Door de ingebruikname van het 

nieuwe CRM-systeem is het gemakkelijker informatie over contactmomenten op te slaan voor de 

Functionaris Externe Betrekkingen. 

2.8 Gevarieerder en completer contact met bedrijven 410 

In 2011 is met verschillende bedrijven van water en verkeer contact gezocht. Doordat deze 

bedrijven over het algemeen een kleiner sponsorbudget hebben willen ze vaak geen uitgebreide 

samenwerking met ConcepT aangaan, maar slechts een lunchlezing of een excursie organiseren. 

Vanuit RPS (water) is een inhoudelijk artikel voor de ConcepTueel geschreven. Verder zullen 

Movares (water en verkeer) en Tauw (water) komend jaar een lunchlezing geven, vanuit de 415 

contacten die afgelopen jaar gelegd zijn. Ook zal er in de zomer een excursie gaan plaatsvinden 

met Spitzke Spoorbouw (verkeer). Deze afspraken zijn meegegeven aan het kandidaat-bestuur. 

Afgelopen jaar zijn er nog geen concrete lunchlezingen en excursies voor water en verkeer geweest 

omdat eerst de contacten hiervoor gelegd moesten worden. 

2.8.1 Conclusies en aanbevelingen 420 

Bedrijven van water en verkeer hebben over het algemeen een kleiner sponsorbudget en zullen dus 

minder graag een uitgebreide samenwerking met ConcepT aan willen gaan. Echter, er zijn wel 
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mogelijkheden als de samenwerking enkel uit het organiseren van een lunchlezing of excursie 

bestaat. Inhoudelijke inbreng van deze bedrijven is het belangrijkste, dus dit is verder geen 

probleem. 425 

2.9 Het aanbieden van Europees georienteerde activiteiten 

Door Martijn Derksen, Peter Bijl en Stef ter Braake is een Local Committee van IACES gevormd. In 

samenwerking met enkele Duitse Local Commitees en een Duitse studente uit Delft is in het 

weekend van 26 november een weekendje naar het westen van Nederland georganiseerd. Een 

aantal studenten uit Duitsland en een internationale studente uit Enschede hebben hier aan 430 

deelgenomen. Het is niet nodig om activiteiten te organiseren om een Local Committee te blijven, 

er kan dus zonder tegenprestatie de mogelijkheid geboden worden aan ConcepT-leden om deel te 

nemen aan reizen van andere Local Committees. 

2.9.1 Conclusies en aanbevelingen 

Doordat een deel van het bestuur van ConcepT een Local Committee vormt is het mogelijk voor 435 

ConcepT-leden om deel te nemen aan de verschillende reizen van IACES. Bestuur 2011 beveelt aan 

in de toekomst actief een reis van IACES te promoten. Hierbij moet men wel oppassen dat er geen 

conflict veroorzaakt wordt met de Buitenlandreis. Uit de reis zal moeten blijken of er vanuit 

ConcepT voldoende interesse is voor deelname. Door peiling onder studenten is al gebleken dat 

enkele studenten zeer enthousiast zijn. Als blijkt dat de deelname aan een reis van IACES naar het 440 

buitenland een groot succes is kan gekeken worden naar het eventueel zelf organiseren van een 

reis. 
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3 Strategisch Plan 

Het Strategisch Plan 2009-2011 liep eind 2011 af, daarom zal in dit hoofdstuk besproken worden aan 445 

welke punten van het Strategisch Plan voldaan is. Ook zal besproken worden hoe een nieuw 

Strategisch Plan gemaakt is. 

3.1 Nieuw Strategisch Plan en Identiteitsdocument 

In 2011 is een nieuw Strategisch Plan en een Identiteitsdocument opgesteld. Het oude Strategisch 

Plan gold namelijk voor 2009-2011, dus moest er een nieuw plan opgesteld worden. Er is gekozen 450 

om een Strategisch Plan voor 2012-2014 te maken en daarnaast een Identiteitsdocument met daarin 

doelstellingen van ConcepT die altijd gelden. Dit is gedaan met behulp van twee werkgroepen. De 

werkgroep Strategisch Plan bestond uit A. Amperse, R.J. Langeveld, F. Speet, J.A. van der Stee  en 

T. Teunissen. De werkgroep Identiteitsdocument bestond uit H. van Meerveld, F. Speet , D. Spikker 

en M.C. Wolbers. 455 

3.2 Terugkoppeling Strategisch Plan 2009-2011 

Bestuur 2012 zal verdergaan met het nieuwe Strategisch Plan aangezien het Strategisch Plan 2009-

2011 volledig afgerond is in 2011. Daarom zal hieronder voor elk punt van het Strategisch Plan 

beschreven worden in hoeverre hieraan voldaan is.  

3.2.1 Zorg dragen voor een voldoende groot ledenaantal (SP H3.1) 460 

In 2011 is, net als in de jaren daarvoor, goed contact geweest met Bureau Communicatie. Het 

bestuur is steeds aanwezig geweest bij de Voorlichtingsdagen en ook zat de Functionaris Onderwijs 

in het Voorlichtingsteam van Civiele Techniek. Echter is er weinig gedaan met HBO-instromers, ze 

zijn enkel voor een lunch uitgenodigd. Bestuur 2011 heeft het kandidaat-bestuur geadviseerd om 

hier meer mee te gaan doen en het kandidaat-bestuur heeft dit vervolgens in het beleidsplan 465 

opgenomen.  

3.2.2 Zorg dragen voor een voldoende groot actieve ledenaantal (SP H3.2) 

Om te zorgen voor een groot actieve ledenaantal zijn er in de afgelopen jaren een aantal dingen 

gedaan. 

Er zijn twee informatieboekjes over ConcepT gemaakt voor eerstejaars: een boekje over ConcepT 470 

zelf en een boekje over commissies. Het boekje over ConcepT is uitgedeeld tijdens het Kick-In-

Kamp en het commissieboekje zat in het boekenpakket voor eerstejaarsstudenten en was ook 

beschikbaar tijdens de commissiemarkten.  

In 2010 is een richtlijn geschreven voor afstudeermaanden. Hierin is onder meer bepaald dat er 

steeds buffermaanden aan het kandidaat-bestuur gegeven worden.  475 

In 2011 is er een onderzoek gedaan naar mogelijkheden in het verschuiven van activisme om het zo 

beter aan te passen aan het curriculum. Hier is uitgekomen dat er niet veel voordelen zitten aan 

het verplaatsen van commissies.  

Er zijn geen vast contactmoment voor KMA-instromers geweest, omdat er geen meerwaarde gezien 

werd in het aanbieden van speciale moment. De HBO-instromers zijn wel uitgenodigd voor een 480 

lunch met het bestuur, maar hier is geen reactie op gekomen.  

3.2.3 Zorg dragen voor een financiële gezondheid van ConcepT (SP H3.3) 
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Om zorg te dragen voor de financiële gezondheid is er in 2011 een prioriteitenlijst voor financiën 

gemaakt. Ook is er een start gemaakt met een rampenplan voor financiën, deze zal in 2012 

afgemaakt moeten worden. Meer hierover is te lezen in het Financieel jaarverslag. 485 

3.2.4 Waarborgen onderwijskwaliteit (SP H4.1) 

Om de onderwijskwaliteit te waarborgen heeft de Functionaris Onderwijs afgelopen jaren actief 

deelgenomen aan verschillende organen op de Universiteit Twente. Ook worden er voor ieder vak 

met een groep studenten vakevaluaties gehouden als aanvulling op de enquêtes die aan alle 

studenten uitgedeeld worden. Door beide zaken kan ConcepT onafhankelijke van de opleiding 490 

informatie over het onderwijs vergaderen. 

3.2.5 Inspelen op onderwijsontwikkelingen (SP H4.2) 

De Functionaris Onderwijs is steeds betrokken geweest bij informatie- en discussiebijeenkomsten 

over het nieuwe onderwijsmodel en heeft de ontwikkelingen doorgegeven aan het Bestuur. Er zijn 

echter nog weinig definitieve plannen, wanneer dit wel (bijna) het geval is kan hierop ingespeeld 495 

worden door ConcepT. 

3.2.6 Waarborging van de kwaliteit van activiteiten (SP H5.1)  

Om de kwaliteit van activiteiten te waarborgen zijn afgelopen jaren de verschillende 

commissiedraaiboeken bijgehouden. In 2011 zijn aan de draaiboeken nog richtlijnen toegevoegd, 

hierin is in het kort vermeld wat de hoofddoelen van de commissie zijn. Ook zijn in- en 500 

outgesprekken standaard gehouden en is er op toegezien dat er door commissies een evaluatie 

gehouden wordt.  

Er zijn geen toetsingscriteria opgesteld voor activiteiten omdat bleek dat het erg lastig was om voor 

alle activiteiten overkoepelende criteria op te stellen. In plaats daarvan zijn de criteria per 

commissie in de draaiboeken verwerkt. De InterExcie heeft wel een checklist opgesteld voor het 505 

organiseren van een excursie of lezing om te zorgen dat onder andere de planning altijd goed 

verloopt.  

3.2.7 Vergroten van het draagvlak voor activiteiten (SP H5.2) 

Om het draagvlak van activiteiten te vergroten moesten per jaar minimaal 3 activiteiten samen met 

een andere vereniging georganiseerd worden. Dit is de afgelopen jaren een succes gebleken en zal 510 

in de toekomst voortgezet worden.  

Ook moesten meer exclusieve activiteiten georganiseerd worden. Dit is afgelopen jaren gedaan door 

onder andere meeloopdagen, promoten van externe activiteiten, Bachelor Eindopdracht 

Presentatiemiddagen en het opstarten van de Mastercommissie. Echter heeft de mastercommissie 

nog geen activiteiten georganiseerd, er staat voor 2012 wel een activiteit in de planning. Verder 515 

zijn in 2011 vakgroeplunches georganiseerd.  

3.2.8 Structurele richtlijnen ontwikkelen voor contact richting bedrijven (SP H6.1) 

Er is een up-to-date draaiboek voor de Functionaris Externe Betrekkingen beschikbaar. Ook zijn alle 

gegeven van het oude naar het nieuwe CRM-systeem overgezet. Echter zal het oude systeem nog 

wel gebruikt moeten worden voor het opzoeken van contracten van voor 2011. Er is een korte 520 

handleiding in het bestuursdraaiboek verwerkt.  

3.2.9 Nieuwe mogelijkheden creëren voor meer contact met bedrijven (SP H6.2) 

Er is een Local Committee van IACES opgericht, hierdoor heeft ConcepT meer contactmogelijkheden 

met universiteiten in het buitenland en mogelijk ook met bedrijven. Echter is het niet nodig om de 
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horizon van ConcepT op het gebied van sponsoring te verbreden. Binnen de huidige horizon zijn nog 525 

voldoende sponsormogelijkheden te vinden. Daarom is aan deze doelstellingen niet geheel voldaan. 

3.2.10 Zorg dragen voor goede relaties met universitair gerelateerde organisaties (SP 
H6.3) 

Afgelopen jaren is er steeds actief deelgenomen aan het Overleg Studieverenigingen en ook is 

deelgenomen aan verschillende discussiebijeenkomsten op de Universiteit Twente.  530 

3.2.11 Internationalisering (SP H7) 

Afgelopen jaren zijn er een aantal aanpassingen geweest zodat ConcepT toegankelijker is voor 

internationale studenten. Er is een informatiefolder in het Engels, een deel van de website is in het 

Engels beschikbaar en ook is er vanaf 2011 een Engelse vertaling van de infomail. Daarnaast is er 

een Local Committe van IACES opgericht.  535 
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4 Verslag bestuur 2011 540 

In 2011 zijn vele activiteiten georganiseerd en zijn meerdere nieuwe objecten en documenten 

geïntroduceerd. Ook zijn er, ondanks de moeilijkheden bij andere verenigingen, weer voldoende 

actieve leden gevonden, ook voor het kandidaat-bestuur. Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar 

vooral gericht op intern beleid, zowel qua besluiten als aanwezigheid bij activiteiten. Dit is onder 

andere terug te zien aan de reacties van leden en aan het aantal betrokken leden. Kortom, een 545 

succesvol jaar. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende aspecten van ConcepT in 2011.  

4.1 Activisme 

4.1.1 Algemeen 

Over het algemeen zijn alle commissies naar behoren gevuld dit jaar. Alleen de studiereiscommissie 

2012 moet het op het moment met 5 personen doen in plaats van de aanbevolen 6 personen. Dit is 550 

omdat er verder geen animo was binnen ConcepT om deze commissie te bemannen.  

Het doel om meer leden betrokken te krijgen bij ConcepT is gelukt. Dit is vooral te zien bij de 

Masterstudenten, deze zijn niet actief maar wel geïnteresseerd in de vakgroeplunches die Bestuur 

2011 ingevoerd heeft en hier is dan ook een grote opkomst van Masterstudenten. Over het algemeen 

is de bezettingsgraad van activiteiten erg goed, ook excursies zitten steeds vaker vroegtijdig vol 555 

met een groot aandeel niet-actieve leden.  

Op de bestuursinteresseactiviteit waren dit jaar 6 personen. Ondanks de lage opkomst bij de 

activiteit zijn er toch 8 sollicitaties binnen gekomen. Uiteindelijk hebben 2 personen zich 

teruggetrokken tijdens de sollicitatieprocedure. De overige 6 sollicitanten zijn door Bestuur 2011 als 

zeer capabel ervaren en daarom is dus besloten Bestuur 2012 uit deze 6 personen te laten bestaan.  560 

4.1.2 Activering eerstejaars.  

Er deden dit jaar 52 eerstejaars mee aan de algemene Kick-In, verdeeld over vijf doegroepen, 

waarvan er drie onafhankelijk waren. Aan de opleidings-Kick-in deden 60 eerstejaars mee. Dit is 

meer dan vorig jaar maar nog steeds een gemiddeld aantal. In totaal zijn er 67 eerstejaars en ze 

zijn allemaal lid geworden van ConcepT. Dit getal is wel lager dan voorgaande jaren.  565 

De eerstejaars die actief zijn geworden zijn onderverdeeld in de volgende commissies: 

eerstejaarscommissie (5 studenten), activiteitencommissie (5 studenten), InterExcie (2 studenten), 

borrelcommissie (1 student) en buitenlandreiscommissie (1 student). Dit maakt in totaal 14 actieve 

eerstejaars.  

Het aantal actieve eerstejaars is in vergelijking met voorgaande jaren redelijk laag. Het aantal 570 

betrokken eerstejaars daarentegen is in vergelijking met voorgaande jaren hoger. Er zijn enkele 

eerstejaars met de excursie van Heijmans meegeweest en vooral lunchlezingen en 

gezelligheidsactiviteiten als de Grolsch excursie vallen in de smaak bij de eerstejaars. In deze groep 

studenten zitten nog een hoop potentiële actieve leden.  

4.2 Inventaris 575 

4.2.1 ConcepT-kamer 

Aan de indeling van de ConcepT-kamer is niets veranderd. Er zijn echter wel een paar zaken 

vervangen. Zo is het tv-scherm vervangen nadat de vorige stuk ging, hiervoor heeft de 

mediacommissie gezorgd. Verder zijn er een nieuwe fotocamera en digitale videocamera 

aangeschaft en heeft het belhok een grondige opknapbeurt gekregen. De bureaustoelen, 580 
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aangeschaft in 2010, bleken niet allen stevig genoeg. In totaal zijn er nu drie stoelen vervangen, 

waarbij er twee grotendeels gedekt zijn door de garantie van de vorige stoelen.  

Ook is er een nieuwe koffieautomaat aangeschaft en is er een waterleiding aangelegd in de kamer. 

De totale kosten hiervan zijn, uitgaande van de koffieconsumptie over de afgelopen jaren, binnen 2 

jaar terugverdiend doordat de koffie die in de nieuwe automaat gaat aanmerkelijk goedkoper is. 585 

4.2.2 Computerpark 

Er is zijn dit jaar geen nieuwe computers en toebehoren aangeschaft. Wel heeft de server een grote 

software-upgrade gekregen en draaien alle computers nu op Windows 7. Met de nieuwe software 

kan het computerpark weer een aantal jaren mee. Verder is de lokale back-up verplaatst van de 

mediapc (de pc van het tv-scherm) naar één van de pc‟s in de bestuurskamer. 590 

4.2.3 Borrelkelder 

Grolsch heeft, conform afspraken in het nieuwe biercontract, op haar kosten de tapinstallatie in de 

borrelkelder deels vervangen. Er zijn nu twee aparte tappunten in plaats van één dubbel tappunt en 

er zijn enkele mankementen verholpen.  

4.3 Externe betrekkingen 595 

Op extern gebied heeft ConcepT afgelopen jaar een goed jaar gedraaid. De verwachte 

inkomstendaling op het gebied van sponsoring was minder groot dan verwacht. De onderhandelingen 

verliepen soepel en er zijn weinig partijen weggevallen. Een trend die wel naar voren kwam was dat 

bedrijven hetzelfde bedrag of net wat minder te besteden hadden aan sponsoring. Het sponsorpotje 

voor normale samenwerking met studieverenigingen (dus niet op evenementenbasis) is in 2011 vaak 600 

gekort door bedrijven. Evenementen en direct contact vinden bedrijven nog steeds zeer belangrijk 

en hier willen ze dus ook niet op korten. Vaak gaat het om gewone sponsoring die iets minder 

wordt. De inkomstendaling voor ConcepT is echter niet groot, mede omdat dit niet bij alle 

bedrijven het geval was.  

Door introductie van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden is geprobeerd om de trend van 605 

inkomstendaling in de toekomst verder tegen te gaan. Ingevoerd als nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden zijn advertorials, borrellezingen, bedrijvendiner en direct mailing. 

Adverteren in de infomail is hierbij weggevallen, omdat dit in het vaarwater zou zitten van direct 

mailing. Het bedrijvendiner zal grootser worden opgepakt door het kandidaat-bestuur. Afgelopen 

jaar is ook nog geprobeerd enkele dingen op te zetten buiten de normale sponsormogelijkheden om. 610 

Wat hier concreet is uitgekomen is een jaarvoorraad van gesponsorde koffiebekers en ook het 

bedrijvendiner met Accenture had hier zijn oorsprong. Verder zullen komend jaar waarschijnlijk 

sportshirts gesponsord worden door een bedrijf dat aangaf dit leuk te vinden om te doen. Belangrijk 

is om met dit soort sponsoring met het bedrijf mee te denken en te kijken of er iets opvallends 

gedaan kan worden wat voor beide partijen nuttig is. 615 

Veel bedrijven gaven dit jaar ook aan dat ze met minder studieverenigingen wilden samenwerken. 

Min of meer overbodige samenwerkingen willen ze beëindigen door kritisch te kijken naar wat ze 

hebben lopen. Gelukkig levert dit voor ConcepT niet veel problemen op. De bedrijven waar we 

samenwerkingen mee hebben zijn over het algemeen zeer relevant voor studenten Civiele Techniek, 

waardoor de studenten ook relevant zijn voor de bedrijven. 620 

Het benaderen van bedrijven in andere sectoren heeft ook het gewenste effect gehad. Hoewel 

opvalt dat in de sectoren van water en in mindere mate verkeer sponsoring minder belangrijk wordt 

gevonden, zijn er afgelopen jaar afspraken gemaakt met bedrijven uit deze sectoren. Hierbij 

worden geen grote sponsorbedragen voor ConcepT besproken, maar gaat het vooral om inhoudelijke 
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samenwerking. Dit is ook een doel dat ConcepT bij de samenwerkingen heeft. Hierdoor zullen 625 

komend jaar lezingen gegeven kunnen worden vanuit Tauw (water) en Movares (water en verkeer). 

Verder zal er een excursie plaatsvinden in samenwerking met Spitzke Spoorbouw (verkeer). 

Naast de gebruikelijke onderhandelingen op extern gebied zijn er dit jaar onderhandelingen 

geweest over enkele contracten buiten de gebruikelijke samenwerkingscontracten met bedrijven. 

Het gaat hierbij om contracten met toeleveranciers. Er zijn contracten gesloten met een 630 

busmaatschappij en een bedrijf dat goedkoop kleding kan bedrukken. Bij beiden zijn er gunstige 

voorwaarden besproken en komt ConcepT er op jaarbasis een stuk beter uit. Bij Luttikhuis Taxi & 

Touringcar is er één gratis busrit per jaar beschikbaar en zullen ze altijd tegen de laagste prijs 

rijden. Andere offertes aanvragen mag hierbij altijd nog en als deze voordeliger zijn is afgesproken 

dat Luttikhuis dan in prijs zal zakken. Gezien Luttikhuis altijd al goedkoop is en alle busritten hier 635 

altijd al geregeld werden is dit een goed contract voor ConcepT. Bij Wiggers, de drukker van 

kleding, is een zeer vrijblijvend eenjarig contract gesloten met kortingen van tien procent op 

drukken en borduren en twintig procent op kleding zelf. Hiervoor hoeft de drukker enkel 

aangeraden te worden richting de commissies van ConcepT. Na verlopen van het contract zal 

geëvalueerd worden hoe dit contract van beide kanten bevallen is. 640 

Een ander soort van toeleveranciers waar dit jaar onderhandelingen mee zijn gevoerd zijn de 

bierbrouwers. Deze onderhandelingen zijn ditmaal samen met W.S.G. Isaac Newton gevoerd. Omdat 

het vijfjarig contract met Grolsch afliep zijn in eerste instantie vier grote bierbrouwers benaderd. 

Dit betrof AB Inbev, Bavaria, Heineken en Grolsch. Na twee oriënterende gesprekken met alle 

bierbrouwers bleek al snel dat de twee laatstgenoemde brouwers veruit de beste kortingen konden 645 

bieden. Na verschillende onderhandelingen met deze twee brouwers bleek uiteindelijk dat Grolsch 

het beste bod had. Dit was gecombineerd met de merkvoorkeur van veel leden een goede keuze. 

Ook over afgelopen jaar leverde dit een financieel voordeel van ongeveer 2200 euro op. 

Het Externe Betrekkingenoverleg, een overleg met de Functionarissen Externe Betrekkingen van 

studieverenigingen, heeft dit jaar ook enige verandering doorgemaakt. Door te brainstormen over 650 

doelen en hier concretiseringen aan te koppelen is geprobeerd meer inhoud te geven aan dit 

maandelijkse overleg. Gezamenlijke inkoop voor kortingen en kennisoverdracht zijn de 

belangrijkste punten hierbij. Een ander punt dat uit het Externe Betrekkingenoverleg voortkomt, is 

een contract met Twente Werkt. Dit is een organisatie die het contact tussen studenten en 

werkgevers in Twente probeert te verbeteren. 655 

Een overzicht van jaarcontracten, kortlopende contracten gedurende 2011, jaarcontracten in 

onderhandeling (die waarschijnlijk doorgaan), weggevallen bedrijven bij jaarcontracten en 

contracten met toeleveranciers (zoals hierboven al beschreven) wordt hieronder gegeven. Veel 

verleningen van jaarcontracten zijn nu in onderhandeling omdat er veel contracten aflopen per 1 

januari en 1 februari (aangeduid met een hekje). Hiervoor hoeven vaak nog alleen handtekeningen 660 

gezet te worden. 

 

 

 

 665 
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Jaarcontracten  Kortlopende contracten 
Accenture *  Advin BV ^ 
APPM  APPM ^ 
ARCADIS  ARCADIS ^ 
AT Osborne #  AT Osborne^ 
Ballast Nedam #  BMC * 
Bouwen Met Staal #  BouwWise! * 
Brink groep  De Laila * 
Continu  De Wigwam * 
CROW  Heijmans 
Deltares #  Infraflex 
Dura Vermeer * #  Inno-V ^ 
Fugro  Jelmer ^ 
Grontmij #  KIVI NIRIA ^ 
Heijmans #  Koninklijke BAM groep NV 
Infraflex  Marbé 
Jelmer * #   
KIVI Niria  Navingo * 
KOAC-NPC  Nedmobiel ^ 
Koninklijke BAM groep NV #  Oranjewoud ^ 
Movares  Trinité ^ 
Nedmobiel  Trius ^ 
Oranjewoud  Witteveen+Bos 
Rijkswaterstaat  Witteveen+Bos ^ 
Royal Boskalis Westminster BV   
RPS * #   
Shell   
Spanbeton #   
Strukton Civiel #   
Tebodin   
Twente Werkt *   
Van Oord NV   
VolkerWessels *   
Wagemaker   
Wareco   
   
Jaarcontracten in onderhandeling  Niet verlengde jaarcontracten 
Brunel  ECAMC 
DHV *  PRC 
IV-Consult *   
Nedmobiel   
   
Contracten met toeleveranciers   
Koninklijke Grolsch N.V.   
Luttikhuis Taxi & Touringcar *   
Wiggers Borduur BV *   
 
*Met de door een sterretje gemarkeerde bedrijven bestond in 2010 geen contract. 
#Bedrijven met een jaarcontract en onderhandelingen over de invulling van een nieuw jaarcontract. 670 
^Bedrijven met kortlopende contracten vanuit symposiumcommissie. 
 
Afgelopen jaar is er niet veel gebeurd op het gebied van sponsoring van kleine commissies. Hiervoor 
lukt het nog steeds wel om kleine bedrijven te benaderen in Enschede zelf, zoals eettentjes en 
cafés. Wanneer er echter grotere inhoudelijke bedrijven voor het Kick-In-Kamp, gala of 675 
eerstejaarsfeest worden benaderd geven ze te kennen hier, op dit moment, niet aan te willen 
meewerken. Op zich is dit geen probleem, maar in de commissiebegrotingen moet hier wel rekening 
mee gehouden worden.  
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4.4 Onderwijs 680 

Het afgelopen jaar was een veel bewogen jaar op onderwijsgebied. Vanwege bezuinigingen, op 

zowel landelijk als universitair niveau, zijn namelijk veel veranderingen gaande die grote gevolgen 

hebben voor de universiteit en haar studenten. Een aantal van deze plannen werd ook 

daadwerkelijk ingevoerd, maar de beslissingen over de grote universitaire plannen werden vooral 

uitgesteld.  685 

Op landelijk gebied waren er in het begin van het jaar protesten vanuit zowel studenten als 

hoogleraren, ook was er een lokaal protest in Enschede gehouden. Deze protesten waren tegen de 

aankondiging van 3000 euro boete voor langstudeerders, die eerst door zowel studenten als 

universiteiten betaald zou worden. De boete voor universiteiten is later geschrapt door de 

staatssecretaris. ConcepT heeft aan beiden protesten actief deelgenomen. Helaas hadden de 690 

protesten niet genoeg effect en werd de wet voor de langstudeerboete aangenomen. Deze zal vanaf 

september 2012 gevolgen hebben voor studenten. 

Verder is ook de harde knip definitief ingevoerd op landelijk niveau. Dit plan was al jaren geleden 

bedacht, maar is nu definitief ingevoerd. Ook dit plan zal vanaf september 2012 gevolgen hebben 

voor studenten. 695 

Daarnaast zijn er nog een aantal plannen geschreven die nog niet definitief zijn goedgekeurd. Dit 

zijn de afschaffing van de basisbeurs voor Masterstudenten en het verminderde recht op de OV-

studentenkaart. Het is wel waarschijnlijk dat deze plannen nog worden goedgekeurd. 

Deze landelijke plannen hebben ook grote gevolgen gehad voor de Universiteit Twente. Doordat de 

UT veel langstudeerders heeft en er een aantal opleidingen erg slecht scoorden op verschillende 700 

testen, is er besloten om een nieuw plan op te stellen voor alle bacheloropleidingen (Twents 

Onderwijsmodel). In deze visie is er meer gemeenschappelijkheid tussen opleidingen, wordt er 

gewerkt met clusters en is er projectonderwijs. Het doel van het model is om minder 

langstudeerders te krijgen en om kosten te besparen. Het Twents Onderwijsmodel is nog niet 

goedgekeurd door de Universiteitsraad, het besluit hierover werd steeds uitgesteld. 705 

Deze visie hebben de verschillende opleidingen toegepast voor hun opleiding. Ook voor Civiele 

Techniek is er een voorlopig curriculum opgesteld, een zogenaamde „houtskoolschets‟. Echter was 

het college van bestuur nog niet geheel tevreden over de hoeveelheid gemeenschappelijkheid 

tussen opleidingen. Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuw idee om curricula voor opleidingen 

op te stellen. 710 

Daarnaast vinden er nog een aantal belangrijke veranderingen op de Universiteit plaats voor 

studenten. Allereerst kunnen studenten zich niet meer direct inschrijven voor een derde poging van 

een tentamen. Hiervoor moeten zij eerst toestemming vragen aan de studieadviseur door middel 

van het maken van een studieplan. Het is vanaf nu ook niet meer mogelijk om een tentamen te 

maken zonder ingeschreven te staan voor het tentamen.  Dit moet ervoor zorgen dat studenten niet 715 

meer zomaar een tentamen maken, maar er bewust over nadenken en er dus ook voldoende voor 

studeren. Hiermee wil het College van Bestuur het aantal pogingen van studenten verminderen en 

onnodig werk voor docenten voorkomen. 

Met al deze veranderingen heeft de Functionaris Onderwijszaken zich bezig gehouden via de 

verschillende instanties waarin zij zitting heeft. Dit zijn Opleidingscommissie (OLC, als gast), het 720 

Overleg Onderwijscommissarissen (OOC) en de Faculteitsraad (FR). Daarnaast heeft de Functionaris 

Onderwijszaken verschillende keren overlegd met Annet de Kiewit en Marjolein Dohmen-Jansen 

over de stand van zaken.  
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4.5 Relaties 

4.5.1 Studieverenigingen 725 

Afgelopen jaar is er ook weer veel contact geweest met andere studievereniging aan de Universiteit 

Twente. Er zijn enkele activiteiten gezamenlijk georganiseerd, er zijn contracten gezamenlijk 

aangegaan en er is regelmatig overleg geweest.  

Het onderhandelen over en het tekenen van het nieuwe biercontract is gezamenlijk met W.S.G. 

Isaac Newton gedaan.  730 

Er is weer een CTW-klaverjastoernooi georganiseerd met alle studieverenigingen van CTW, dus 

W.S.G. Isaac Newton en S.G. Daedalus. Ook is er weer een gala georganiseerd met S.v. 

Communiqué. 

Ook zijn er dit jaar 2 activiteiten in samenwerking met studievereniging Di-et-Tri uit Wageningen 

georganiseerd. Zij zijn in juni naar Enschede gekomen voor een kroegentocht en in december is 735 

ConcepT met een bus naar Wageningen gegaan.  

Daarnaast heeft het bestuur ook veel informeel contact gehad met verschillende andere 

studieverenigingen op de Universiteit Twente en is het bestuur naar de wisselborrel van Het 

Gezelschap „Praktische Studie‟ in Delft geweest.  

4.5.2 Overleg Studieverenigingen (OS) 740 

De Voorzitter en Vice-Voorzitter hebben afgelopen jaar actief deelgenomen aan de Algemene 

Ledenvergaderingen van het OS.  

Er is een nieuw afstudeermaandenmodel gekomen voor de afstudeermaandenverdeling tussen 

studieverenigingen onderling. Dit nieuwe model heeft geringe invloed op het aantal maanden dat 

ConcepT ontvangt.  745 

Door bezuinigingen van de Universiteit Twente zullen er vanaf september 2012 minder 

afstudeermaanden zijn voor verenigingen op de UT. Het is nog niet precies bekend hoeveel minder, 

maar waarschijnlijk meer dan de helft minder. Dit heeft nu al enige invloed op het aantal maanden 

dat ConcepT nu ontvangt.  

Ook is S.A. Proto, een nieuwe studievereniging, lid geworden van het OS. Hetzelfde aantal maanden 750 

moet hierdoor over meer verenigingen verdeeld worden, waardoor ConcepT minder maanden krijgt. 

Ook is er nauwkeurig gekeken naar het boekencontract met Broekhuis. Het bleek dat Broekhuis niet 

de juiste korting verrekende waardoor de studieverenigingen korting misliepen. Dit wordt nu 

rechtgetrokken door in het eerste en tweede kwartiel extra korting te geven op de bestelde 

boeken. Daarnaast zal er gekeken worden naar een nieuw contract met Broekhuis of een andere 755 

boekwinkel.  

Ook zullen er aanpassingen gedaan worden aan het boekenbestelsysteem, onder andere een 

vertaling van het systeem naar het Engels.  

4.5.3 Externe Betrekkingenoverleg 

De Functionaris Externe Betrekkingen heeft deelgenomen aan het Externe Betrekkingenoverleg. (zie 760 

voor de uitkomsten hoofdstuk 4.3)  
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4.5.4 Student Union 

Het bestuur is in 2011 aanwezig geweest bij meerdere inspraakmomenten georganiseerd door de 

Student Union, onder andere borrel met de rector en discussiebijeenkomsten over het nieuwe 765 

onderwijsmodel. Daarnaast is er bij de bieronderhandelingen informatie uitgewisseld over de 

contracten.  

4.5.5 KIVI NIRIA 

De Voorzitter van ConcepT heeft afgelopen jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de afdelingen 

Bouw- en waterbouw en Landgebruik en watermanagement van KIVI NIRIA.  770 

De afdeling Landgebruik en Watermanagement wil graag in samenwerking met ConcepT een 

activiteit organiseren, hier zal het kandidaat-bestuur verder naar kijken. De Voorzitter van ConcepT 

is bij een groot deel van de vergaderingen aanwezig geweest.  

Er zijn meerdere studenten naar het Debat Waterveiligheid van de afdeling Bouw- en 

waterbouwkunde geweest. Daarnaast heeft de Voorzitter van ConcepT goed contact gehad met de 775 

bestuursleden van de afdeling door steeds aanwezig te zijn bij de vergaderingen. 

4.5.6 Betonvereniging 

De voorzitter heeft de eerste paar maanden van het bestuursjaar deel uit gemaakt van het bestuur 

van de Betonvereniging. Na een paar maanden besloot de Betonvereniging echter dat het alleen 

maar nadelig was om een uitgebreid bestuur te hebben. Daarom zijn alle leden in het bestuur van 780 

aangesloten organisaties gedechargeerd uit het bestuur. Ondanks dit is er door de voorzitter van 

ConcepT goed contact gehouden met de Betonvereniging. Hierdoor was het mogelijk om een bus 

met korting en gratis toegang te regelen naar de Betondag op 17 november.   

Dick Stoelhorst is na lange tijd geen directeur meer van de Betonvereniging, Frens Pries heeft hem 

opgevolgd. Dankzij de goede contacten met Dick Stoelhorst is ConcepT dit jaar toch weer de 785 

mogelijkheid geboden te notuleren tijdens een workshop die georganiseerd was door hem. 

4.6 Ontwikkelingen alumnivereniging ConcreeT 

Er heeft in 2011 een overleg plaatsgevonden tussen Lisette Woud, de Voorzitter en de Vice-

Voorzitter van ConcepT en de voorzitter van ConcreeT. Dit overleg ging over hoe het verder moet 

met ConcreeT. Hier is het plan uitgekomen om tijdens de Alumnidag van de Universiteit Twente een 790 

activiteit gezamenlijk te organiseren en daarbij ook een enquête te houden onder de aanwezigen. 

Ook zou de interesse gepeild worden met behulp van de LinkedInpagina van ConcreeT.  

Op de LinkedIn pagina zijn vragen gesteld over de interesse van alumni voor een activiteit op de 

alumnidag en de voortzetting van ConcreeT. Hier zijn echter maar enkele reacties op gekomen.  

Helaas bleek ConcreeT hier ten tijde van de Alumnidag geen interesse meer te hebben in het 795 

gezamenlijk organiseren van de activiteit, vanuit ConcepT en de opleiding is dus vervolgens een 

activiteit bedacht. Helaas kwamen er te weinig bezoekers, dus heeft ConcepT geen deel uitgemaakt 

van het programma en was het ook niet nuttig om de enquête uit te delen.  

In samenwerking met de opleiding wordt er nu gekeken wat er met ConcreeT gedaan kan worden in 

de toekomst. Het plan is om een enquête af te nemen bij alumni om op die manier de interesse 800 

voor ConcreeT te peilen.  
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4.7 Uitkering afstudeermaanden 

Zoals ook in het hoofdstuk over het Overleg Studieverenigingen beschreven staat, worden er dit jaar 

minder maanden aan ConcepT uitgekeerd vanwege verschillende veranderingen, er is een 805 

studievereniging bijgekomen en de Universiteit Twente gaat bezuinigen op de afstudeermaanden. 

Hierdoor zullen er minder maanden per verkregen punt in het afstudeermaandenmodel van het OS 

uitgekeerd worden.  

Vanaf september 2012 zullen de bezuiniging van de afstudeermaanden vanuit de Universiteit pas 

ingaan. Er is echter nog niet precies bekend hoeveel er bezuinigd gaat worden, maar het zal 810 

ongeveer de helft zijn. Deze maatregelen zijn nu ook al merkbaar in het aantal verkregen 

afstudeermaanden, volgend jaar zullen hierdoor echter veel minder maanden uitgekeerd worden. 

Omdat er dus verwacht wordt dat ConcepT over 2012 veel minder maanden zal ontvangen, zal 

afgeweken worden van de Richtlijn Afstudeermaanden. De buffer zal vergroot worden van 6 

maanden tot 11 maanden. 815 

In totaal zijn er over 2011 73 maanden te verdelen. Hieronder is de verdeling weergegeven met 

vervolgens een uitleg daarover. 

Bestuur   42 maanden  (7 maanden p.p.) 

Kandidaat-bestuur 11 maanden (1 maand p.p. en nog 5 maanden te verdelen) 

Studiereiscommissie 10 maanden (2 maanden p.p.) 820 

Symposiumcommissie 10 maanden (2 maanden p.p.) 

Bestuur 2011 heeft voor de kandidaat-bestuursperiode al een buffervoorschot van één maand 
toegekend gekregen. Bestuur 2011 ontvangt dus in totaal acht maanden per persoon. 
 
Het kandidaat-bestuur ontvangt per persoon alvast één maand als voorschot op de maanden van het 825 
bestuursjaar, dit is een buffermaand.  
 
De studiereiscommissie ontvangt over 2011 drie maanden per persoon. Met zicht op de toekomstige 
bezuinigingen op afstudeermaanden is besloten de studiereiscommissie al drie van vijf maanden toe 
te kennen. De commissie krijgt namelijk over twee jaar in principe vijf maanden toegekend.  830 
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5 Jaaroverzicht 2011 835 

5.1 Activiteitenoverzicht 

3 januari  
4 januari  
6 januari  
11 januari  
13 januari  
14 januari  
 

Lunchlezing “VISI” (CROW) 
Actieve LedenActiviteit 
Presentatieborrel Symposium 
AkCie Pokertoernooi  
AV en constitutieborrel 
Minisymposium Studiereis 
 

Actieve LedenActiviteit (ALA) 
De ALA was een groot succes. 56 actieve leden 
werden met een avondje Preston Palace bedankt 
voor hun inzet. 

 Wissel-AV 
13 januari werd op de Algemene 
Vergadering het 22e bestuur opgevolgd 
door het 23e bestuur.  

 
2 februari  
2 februari  
3 februari  
17 februari  
 
17 februari 
 

 
Lunchlezing “Doorstart vliegveld Twente” (Infraflex) 
Start AutoCADcursus 
Halbe Zijlstra-borrel 
Lunchlezing i.s.m. In Den Natte: “Wederopbouw Roombeek” (Gemeente 
Enschede) 
Docent-van-het-Jaar-borrel 

AutoCADcursus 
In februari, maart en april vond de 
AutoCADcursus plaats. 19 Con-
cepTleden leerden in 10 avonden 
met AutoCAD om te gaan.  

 Docent-van-het-Jaar-borrel 
De Decentrale Onderwijsprijs (DOP) ging dit jaar naar 
Almar van der Stoel. Hij gaf in het tweede kwartiel van 
2010-2011 grondmechanica en heeft hierbij een goede 
indruk achtergelaten.  

 
3 maart  
10 maart  
10 maart  
16 maart  
17 maart  
19 maart  
23 maart  
31 maart  
31 maart 
 

 
Afscheidsborrel Sjakie en Apperlo 
Lunchlezing “Asfaltbekleding dijken” (KOAC NPC) 
Driekampborrel 
Symposium “Beweging in Mobiliteit” 
St. Patrick‟s Day-borrel 
Ouderdag 
Rellen met de ME 
Laatste Legendarische Lunchclub Lustrum Lente Lullo Lunch 
Trek-een-kaart-borrel 
 

Symposium 
Het symposium was als vanouds een groot succes, met veel bezoekers vanuit het 
studenten- en bedrijfsleven. Met als thema „Beweging in Mobiliteit‟ kwamen 
vooral studenten die de verkeersrichting interessant vinden aan hun trekken.  

 
14 april  
15 t/m 21 april 
27 april  
28 april 
 

 
Tentamen-frustratie-borrel 
Buitenlandreis “You‟ll never BuLalone” 
Lunchlezing “Contractbeheersing” (Oranjewoud) 
Commissiemarkt 
 

Buitenlandreis 
In de avond van 15 april vertrokken 49 Civielers naar het 
roemruchte Liverpool. Het was een mooie en zonovergoten reis, 
waar naast het lokale nachtleven en cultuur ook de nodige 
bouwprojecten en andere civieltechnische objecten bezocht 
werden.   
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7 mei  
10 mei  
11 mei  
12 mei  
19 mei  
20-21 mei 
23 mei  
24 mei  
25 mei  
26 mei  
28 en 29 mei 
31 mei 
 

 
Batavierenrace 
Lunchlezing “Omgevingsmanagement” (Strukton) 
Workshop “Projectmanagement” (Rijkswaterstaat) 
Studenten Staaldag 
Poolavond 
Betonkanorace Eindhoven 
Vakgroeplunch Water 
Lunchlezing “Grondwaterproblemen Vondelpark”(Wareco) 
ConcepT business case 
Karaokeborrel 
Liftwedstrijd naar Berlijn 
Excursie “Tweede Maasvlakte” (Boskalis) 

Vakgroeplunch Water 
De eerste lunch met één van de vakgroepen was 
samen met de vakgroep Water Engineering and 
Management. Onderzoekers van de vakgroep 
presenteerden hun onderzoek waarna er ruimte 
was voor discussie. 

 Liftwedstrijd 
De AkCie heeft een liftwedstrijd naar 
Berlijn georganiseerd. Het pakte 
uitstekend uit en het werd een mooi 
weekend. 

 
9 juni  
10 juni  
16 juni  
22  t/m 26 juni 
 

 
Kroegentocht met Di-et-Tri 
Lunchlezing “Predictie en observatie in de geotechniek” (Fugro) 
Eindejaarsactiviteit: Bowlen 
Betonkanuregatta Magdeburg 

Kroegentocht met Di-et-Tri 
De dames van studievereniging Di-et-Tri uit Wageningen zou op donderdag 9 juni met een volle bus 
naar Enschede komen om met ConcepT een kroegentocht te gaan houden. Het resultaat was een 
mooie avond en een nieuw contact buiten Enschede. 

 
25 augustus 
29 t/m 31 augustus 

 
Doegroepenborrel 
Kick-In-Kamp “Check It ouT” 
 

 
8 september  
14 t/m 21 september  
21 september 
22 september  
23 september  
25 september  
26 september  
27 september  
28 september 

Doegroepen-meter-borrel 
Doegroeplunches 
Paintballen tegen W.S.G. Isaac Newton 
Halfjaarlijkse Algemene Vergadering 
BetonBrouwersBorrel 
Avondje Bruins 
Commissiemarkt 
Vakgroeplunch Bouwen 
Bestuursinteresseactiviteit 
 

BetonBrouwersBorrel 
De BetonBrouwers organi-
seerden een borrel ter 
afsluiting van het Experiment 
in het Bos. De Rector 
Magnificus bracht ook een 
bezoek aan deze borrel.  

 Avondje Bruins 
Dertig ConcepTleden reisden op een 
zondagavond af naar Saasveld om de lokale 
discotheek te bezoeken. Het was een leuke 
avond, waarbij ook veel secundaire 
ConcepTleden meegingen.     

 
4 oktober  
13 oktober  
17 oktober  
18 oktober  
20 oktober  
24 oktober  

 
Workshop “Provinciale Asset Management” (Jelmer) 
Suit-up-borrel 
Excursie “Asfaltcentrale en verbreding A2” (Heijmans) 
Lunchlezing “LEAN” (BAM) 
90‟s borrel  
Lunchlezing “Risicomanagement” (Wagemaker) 
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27 oktober 
 

Bachelor Eindopdracht Presentatiemiddag 

Bachelor Eindopdracht Presentatiemiddag 
Drie studenten, één van iedere masterrichting, presenteerden hun Bachelor eindopdracht aan 
geïnteresseerde studenten. De opkomst was niet hoog, maar het was een informatieve middag. 

 
8 november  
10 november  
15 november  
16 november  
22 november  
23 november  
24 november  

Extra AV over Strategisch Plan 2012-2014 
Tentamen-frustratieborrel 
Pré-gala-high tea 
Oktoberfestlunch en Novemberfestborrel 
Vakgroeplunch Verkeer 
Grolschexcursie 
Gala “Rock „n‟ Royal” 

  

Novemberfestborrel 
De Oktoberfestborrel vond dit jaar onder 
de naam Novemberfestborrel plaats in 
samenwerking met het tapperscollege van 
S.V. Paradoks. De borrel was als vanouds 
een succes. 

 Gala “Rock „n‟ Royal” 
Het jaarlijkse gala met Communiqué overtrof 
ieders verwachting. Met anderhalf keer zoveel 
bezoekers als verwacht en „t Bölke als locatie was 
het een daverend succes. 

 
1 december 
8 december 
12 december 
14 december 
 
14 december 
15 december 
22 december 
 

 
Sinterklaasborrel 
Kroegentocht in Wageningen met Di-et-Tri 
Excursie Combiplan Nijverdal (VolkerWessles) 
Lunchlezing “Integrale samenwerking in complexe projecten” 
(DHV/Infraflex) 
Eerstejaarsfeest “At the Ranch” 
Almanak presentatieborrel 
Kerstlunch en kerstborrel 

Sinterklaasborrel 
Sinterklaas heeft zoals ieder jaar 
een bezoek gebracht aan 
borrelkelder „Beneden Peil‟.  

 Kroegentocht in Wageningen 
Na een legendarische avond in Enschede was het nu tijd 
om met 25 civielers Wageningen te bezoeken. Het was ook 
dit maal een mooie avond. 
 

Eerstejaarsfeest 
De Eerstejaarscommissie is er wederom in 
geslaagd een mooi feest neer te zetten. Het 
thema was “At the Ranch” en het vond plaats in 
de ZOZO. 

 

Almanak presentatieborrel 
De almanak, met als thema 
“Stroomversnelling”, werd 
traditioneel gepresenteerd 
aan de leden van ConcepT.  

 

5.2 Commissies 

5.2.1 Activiteitencommissie  

Afgelopen jaar zijn er vele activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie van 2011. 840 

Enkele hoogtepunten waren de liftwedstrijd, driekampborrel, pokertoernooi met dimensie en het 

paintballen tegen newton. De nieuwe activiteitencommissie bestaat uit vijf personen en hebben dit 

jaar al een druk bezochte Grolsch excursie en kerstlunch georganiseerd.  

5.2.2 Almanakcommissie 

Ook in 2011 is er weer een almanak uitgebracht. Het thema was Stroomversnelling. Er stonden leuke 845 

stukjes in de almanak. Helaas is niet alles goed gegaan, zo waren de gadgets niet op tijd voor de 

borrel en de uitwerking van de lay-out was ook niet helemaal geslaagd. Dit werd voornamelijk 

veroorzaakt door de matige kennis van ontwerpsoftware binnen de commissie, het is dus aan te 
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raden hier in de toekomst beter op te letten. Ook waren er enkele fouten door de drukker 

veroorzaakt.  850 

5.2.3 BetonBrouwers 

De BetonBrouwers hebben in 2011 deelgenomen aan de Betonkanoraces in Duitsland en Nederland. 

Bij beide evenementen waren ze weer erg succesvol, in Duitsland werd zelfs de eerste plaats bij 

zowel de heren als de dames behaald. In Nederland werd de Betonkanorace dit keer in Eindhoven 

gehouden, ook daar zijn weer heel wat prijzen binnengehaald.  855 

Naast deelname aan de Betonkanoraces hebben de BetonBrouwers als enige studenteninitiatief een 

dome gehad bij het Experiment in het Bos. Gedurende drie weken hebben de BetonBrouwers 

basisschoolkinderen uitgelegd waarom een betonnen kano blijft drijven.  

Dit jaar hebben de BetonBrouwers zich ook wat beter kenbaar gemaakt aan de leden van ConcepT. 

Ze hebben een rubriek in de ConcepTueel, waar hun vordering worden beschreven, daarnaast 860 

hebben ze een borrel gehouden voor alle ConcepT-leden om hun overwinningen te vieren.  

5.2.4 Borrelcommissie 

De borrelcommissie heeft qua samenstelling een grote verandering doorgemaakt. Er zijn acht 

ouderejaars uitgegaan, terwijl er acht nieuwe commissieleden bijgekomen zijn.  

Er zijn veel afstudeerborrels geweest, maar ook hebben veel andere verenigingen de borrelkelder 865 

afgehuurd voor hun (wissel)borrels. 

De vier verschillende Google Agenda‟s van de borrelcommissie zijn samengevoegd tot één agenda, 

zodat de planning overzichtelijker wordt voor zowel het bestuur als de borrelcommissie. 

De borrelcommissie en het tapperscollege van S.V. Paradoks zitten elkaar weinig in de weg. De 

borrels van ConcepT en die van S.V. Paradoks zijn qua planning goed op elkaar afgestemd, doordat 870 

dit via één Google Agenda gaat. 

5.2.5 Buitenlandreiscommissie 

De Buitenlandreis van 2011 had Liverpool als bestemming. Er waren 49 deelnemers. Gedurende deze 

leuke week zijn er verschillende inhoudelijke excursies aangedaan, zoals het bezoek aan een 

universiteit en bouwprojecten. De buitenlandreis was erg geslaagd.  875 

5.2.6 ConcepTueelcommissie 

De ConcepTueelcommissie kende in 2010 en begin van 2011 enige leegloop. Mensen die de 

commissie lange tijd gedaan hebben, gingen uit de commissie waardoor redelijk veel ervaring 

verloren ging. Met veel nieuwe commissieleden loopt het nu alweer soepel, maar aan het begin van 

het jaar verliepen vergaderingen wat rommelig.  880 

Een andere verandering bij deze commissie is de nieuwe lay-out van de ConcepTueel en de 

veranderingen die dit met zich meebrengt met lay-outen. In eerste instantie gaf dit wat vertraging 

aan de oktobereditie van de ConcepTueel. De uitstraling van het blad is door de nieuwe lay-out 

beter geworden en dit is goed voor de uitstraling van ConcepT naar buiten toe. 

5.2.7 ConcepT Business Course 885 

Afgelopen jaar heeft de ConcepT Business Course in kleinere vorm dan gebruikelijk plaatsgevonden. 

Het was een case van één dag bij Dura Vermeer. Bedrijven werden iets te laat benaderd en er 

werd, wanneer een bedrijf aangaf interesse te hebben, teveel vanuit gegaan dat ze ook 

daadwerkelijk zouden deelnemen. Vanuit de commissie en het bestuur is een evaluatie geschreven 
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voor de ConcepT Business Course, welke in 2012 meegenomen moet worden. Wat in ieder geval 890 

belangrijk is, is dat de ConcepT Business Course aankomend jaar het beste in november gehouden 

kan worden. Dit is het moment dat de meeste studenten een afstudeerplek gaan zoeken en dan is er 

dus het meeste vraag naar een activiteit als de ConcepT Business Course. Dit is ook meegegeven aan 

het kandidaat-bestuur. 

5.2.8 Eerstejaarscommissie 895 

De eerstejaarscommissie heeft vorig jaar een mooi eerstejaarsfeest neergezet met het thema “Wild 

Disney”. Verder is er weer een ouderdag door ze georganiseerd en de eindejaarsactiviteit is bowlen 

geworden omdat de geplande buitenactiviteit flunkyball letterlijk in het water was gevallen. Dit 

jaar bestaat de nieuwe eerstejaarscommissie uit vijf personen en ze hebben de eerste grote 

activiteit, het eerstejaarsfeest, al gehad. Dit jaar was het thema “At The Ranch” en het werd 900 

gehouden in de ZOZO.  

5.2.9 InterExcie 

In het begin van het bestuursjaar liep de InterExcie niet zo goed. Dit doordat er te weinig druk 

achter zat om iets te organiseren, waardoor veel data verzet werden. Vanaf mei is dit verbeterd, er 

zijn toen meer activiteiten gepland en zijn er ook meer activiteiten door gegaan. Er is een excursie 905 

afgelast aan het begin van het jaar, wat kwam door een slechte planning en een te late reactie van 

het bestuur. Dit is opgelost door een toevoeging aan het draaiboek, de invoering van een checklist 

voor activiteiten en een gesprek met het desbetreffende bedrijf. Al met al heeft deze commissie 

veel bereikt het afgelopen jaar.  

5.2.10  Kick-In-Kampcommissie 910 

Het Kick-In-Kamp is dit jaar gehouden op kampeerboerderij “De Berghoeve” in Epe. De Kick-In-

Kampcommissie heeft voor de nieuwe eerstejaars weer een mooi kamp neergezet. Er zijn echter 

wel een paar kanttekeningen. De Kick-In-Kampcommissie vond dat ze te laat waren opgestart 

waardoor onnodig gehaast moest worden. Het kandidaat-bestuur zal dan ook volgend jaar de 

commissie een aantal weken eerder opstarten. Verder was de informatie die de commissie kreeg 915 

van de opleiding niet erg betrouwbaar. Er moest ineens uitgegaan worden van tachtig deelnemers, 

hierdoor moest op het laatste moment een grotere locatie gezocht worden en een grotere bus 

gereserveerd worden. Uiteindelijk waren er maar zestig deelnemers waardoor de kosten zeer hoog 

uitvielen en de commissie veel verlies heeft gedraaid. Dit komt tevens doordat de opleiding vijftien 

euro minder per deelnemer subsidiëerde dan vorig jaar en de Algemene Kick-In Commissie een 920 

maximale deelnemersbijdrage hanteert zodat dit tekort ook niet op de deelnemers verhaald kon 

worden. Ook zijn er tijdens het kamp wat kleine foutjes gemaakt die voorkomen hadden kunnen 

worden als er meer ervaring binnen de commissie of het begeleidende bestuurslid was geweest. Het 

is dan ook aan te raden om volgend jaar iemand met ervaring binnen de commissie te hebben, of 

anders een bestuurslid met ervaring de commissie te laten begeleiden.  925 

5.2.11  Lunchclub 
Omdat de oude Lunchclub er na vijf jaar mee ging stoppen, heeft Bestuur 2011 besloten een nieuwe 

Lunchclub samen te stellen. De nieuwe Lunchclub, die in tegenstelling tot de oude Lunchclub een 

officiële commissie van ConcepT is, bestaat uit vijf personen en is een doorlopende commissie. De 

eerste lunch die zij georganiseerd hebben, de Oktoberfestlunch, was een succes. Er zal ongeveer 930 

tweemaal per kwartiel een lunch georganiseerd worden door de Lunchclub.  

5.2.12  Mastercommissie 

De Mastercommissie, hoewel opgezet door Bestuur 2010, heeft haar eerste vergadering gehad in 

2011. Er werd  gestart met een brainstorm waar het idee ontstond om een workshop organiseren 

over een onderwerp dat nog mist in de opleiding. Hiervoor hebben ze contact opgenomen met Hans 935 
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Boes, waar een aantal onderwerpen uit kwamen. De twee beste onderwerpen hebben ze 

voorgesteld aan ConcepTleden via een enquête en de winnaar hiervan is weer voorgesteld aan 

Rijkswaterstaat. De contactpersoon van Rijkswaterstaat was een contactpersoon van Hans Boes en 

had een hoge functie binnen het bedrijf. Dit had voordelen qua niveau van de activiteit, maar ook 

nadelen wat betreft bereikbaarheid van de contactpersoon. Daarnaast is de contactpersoon van 940 

baan veranderd, waardoor alles nog langer duurde. Hierdoor heeft de activiteit, die oorspronkelijk 

gepland stond in juni, nog steeds niet plaatsgevonden. Het programma voor de workshop is 

inmiddels wel geperfectioneerd, maar een datum is er (ondanks aandringen van de commissie) nog 

steeds niet.  

5.2.13  Studiereiscommissie 945 

De studiereiscommissie 2012 zal in het tweede kwartiel van collegejaar 2012-2013 een studiereis 

organiseren. De reis zal naar Singapore en Indonesië gaan. In februari zal de inschrijving openen. Op 

dit moment is de commissie bezig met het zoeken naar interessante excursies, bedrijven en het 

regelen van het onderwijs.  

5.2.14  Symposiumcommissie 950 

In 2011 heeft het symposium „Beweging in Mobiliteit – decentralisatie van mobiliteitsmanagement‟ 

plaatsgevonden. Het symposium was weer een groot succes met interessante lezingen, kwalitatief 

goede workshops, een goed gevulde bedrijvenmarkt en ongeveer 250 deelnemers. Doordat de 

commissie veel bedrijven onder contract gesteld had en erg zuinig was met haar uitgaven, is er 

naast een reservering voor het anticyclisch beleid veel winst gemaakt door de commissie. 955 

Het symposium dat in 2012 zal plaatsvinden zal een onderwerp hebben in de richting van bouwen. 

De commissie is momenteel druk bezig met het benaderen van sprekers en bedrijven. Het 

symposium zal plaatsvinden op 21 maart 2012. Bij het opstarten van de commissie moest één van de 

vijf commissieleden helaas de commissie verlaten vanwege persoonlijke omstandigheden. Om deze 

reden is er vervolgens een nieuw commissielid gezocht en uiteindelijk gevonden. 960 
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5.3 Commissieledenoverzicht 

Activiteitencommissie 2011 (-) 
Jan Gert Rinsema (V) 
Robert Vink (S) 
Robin Noordhoek (P) 
Jorrit Juk (PR-E) 5 
Rick Engel (PR-I) 
Roy Daggenvoorde 
Sjoerd Wester  
 
Activiteitencommissie 2012 (+) 10 
Roy Pasman (V) 
Daan Egberts (S) 
Mark Castelijns (P) 
Paul Drenth (PR) 
Tessa Andringa (PR) 15 
 
Almanakcommissie 2012 (+/-) 
Sander Schipper (V) 
Jorin de Vries (S) 
Stephan Hesselink (P) 20 
Oskar Eikenbroek (PR-E)  
Jasper Keizer (Lay-out) 
 
Boekencommissie (-) 
Ynze Goinga  25 
Gerrit Zwol  
 
Borrelcommissie  
Marijn Horstman (V/PR-I/Voorraad) 
Gé Jeukens (S) 30 
Pascal Keijzer (S) 
Jeroen van der Stee (P/Voorraad) 
Ynze Goinga (P/+) 
Bart Hoeben 
Steef Heijnen  35 
Ilse Overgoor  
Twan Rovers 
Jesper Reuvers (+) 
Nancy Zekveld (+) 
Jorinde Kortenbout (+) 40 
Simon Janssen (+) 
Nick Oude Vrielink (+) 
Yke de Vlugt (+) 
Arjan Apperlo (-) 
Jasper Middelkamp (-) 45 
Joost Peeters (-) 
Len van den Heuvel (-) 
Guido Nijenhuis (-) 
Michiel van Vilsteren (V/-)  
Wouter Maat (-) 50 
Ton Heijnen (-) 
 
Bouwcommissie  
Ynze Goinga (V) 
Simon Janssen (S/+) 55 
Rik Goossens (P) 
Chiel de Wit (PR-E) 
Anna Steiner (PR-E/+) 
Bart Leferink 
Casper Rood 60 
Cindy Clevers 
Frank Aarns  
Peter Schoonderbeek 
Mareen Stroeve (P/+/-) 
Sevrien Ferree (-) 65 
 
Buitenlandreiscommissie 2011 (-) 
Cindy Clevers (V) 
Sander Schipper (S) 

Laura van Pelt (P) 70 
Lisanne Leenders (PR-E /Excursies) 
Leonie Straatsma (PR-E /Excursies) 
Jorin de Vries (PR-I) 
 
Buitenlandreiscommissie 2012 (+) 75 
Jorrit Juk (V) 
Koen Vos (S) 
Koen Reef (P) 
Jan Gert Rinsema (PR-E) 
Niek van der Sleen (PR-I) 80 
Jan Engels (Excursies) 
 
ConcepT Business Course 
commissie 2011 (-) 
Yuri Mastenbroek 85 
Len van den Heuvel 
 
ConcepTueelcommissie  
Simon Janssen (V/+) 
Robert Ruiter (S) 90 
Jelmer Veenstra 
Stephan Rikkert 
Justin van Steijn  
Arjan Wijenborg  
Marjolein Galesloot (+) 95 
Jasper Hoeve (+) 
Koen Reef (+) 
Koen Vos (+) 
Robert van Lith (+) 
Vincent Rossen (+) 100 
Bas Bredewold (V/-)  
Pieterjan Nijhuis (S/-) 
Jurjen Hendriks (-) 
 
Eerstejaarscommissie 2011 (-)  105 
Robin Kuipers (V) 
Laura Cazermier (S) 
Anna Steiner (P) 
Michiel Pezy (PR-E) 
Mareen Stroeve (PR-I) 110 
Sjoerd van Til (Ouderdag) 
 
Eerstejaarscommissie 2012 (+)  
Ingrid van den Brink (V)  
Jasper Bink (S) 115 
Thomas van Veelen (P) 
Wietse van Gerwen (PR-E) 
Henrike Maris (PR-I) 
 
Galacommissie 2011 (+/-) 120 
Rick Engel (P) 
Jan Gert Rinsema (PR-E) 
Robert Vink (PR-I) 
 
InterExcie  125 
Rigt Venema (V) 
Jules Hazeleger (S/+) 
Bas Krewinkel (P/+) 
Sander Verstegen (PR-I) 
Stephan Hesselink 130 
Bouke Pieter Ottow 
Britt de Groen (+) 
Yorick Keizer (V/-) 
Loek Zomerdijk (P/-)  
Roel Hollander (-) 135 
 
 
 

Kascommissie 2011 
Otto Coster 140 
Niels Vossebeld  
Wouter Maat 
Jeroen van der Stee 
 
Kick-In-kampcommissie 2011 145 
(+/-) 
Roy Daggenvoorde (V) 
Robin Noordhoek (S) 
René van Gerner (P) 
Hildemar Houtenbos 150 
(Kampcommissaris) 
Sjoerd van Til (PR) 
 
Lunchclub (+) 
Leon Suijs (V) 155 
Loek Zomerdijk (S) 
Koen van Stek (P) 
Pauline Koeneman (PR-I) 
Rik Schakenbos (Inkoop) 
 160 
Mastercommissie  
Peter Schoonderbeek (V) 
Reinier Reijnhoudt 
Léon Olde Scholtenhuis 
Stephan Meijers (+) 165 
Kees Morren (-) 
 
Mediacommissie 
René van Gerner (V) 
Jasper Hoeve 170 
Marijn Horstman 
Ico Broekhuizen (+)  
Bouke Vrind (-) 
Halbert Taekema (-) 
Bart Boeschen Hospers (-) 175 
 
Raad van Advies 
Hendrik van Meerveld (-) 
Tony Damen 
Joost Peeters 180 
Reinier Reijnhoudt 
Maarten ‟t Hoen 
Yuri Mastenbroek (+) 
 
Studiereiscommissie 2012 (+) 185 
Yorick Keizer (V) 
Lisanne Leenders (S/P) 
Rigt Venema (PR-E) 
Ruud Damhuis (Reis/Onderwijs) 
Iwan Stegeman (Excursies) 190 
 
Symposiumcommissie 2011 (-) 
Kevin Neessen (V) 
Oskar Eikenbroek (S) 
Herman Brink (P) 195 
Chiel de Wit (PR-E) 
Nick Oude Vrielink 
(Dagcomm) 
 
Symposiumcommissie 2012 (+) 200 
Jelmer Veenstra (V) 
Remco Siebelink (S) 
Stefan de Vries (P) 
Roy Daggenvoorde (PR-E) 
Pim Willemsen (Dagcomm) 205 
Sander Verstegen (Dagcomm/-)
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6 Bijlage Onderzoek activiteiten  

6.1 Uitkomst van de Enquêtes 

Er zijn afgelopen jaar 6 enquêtes uitgevoerd. Er is gekozen om voor deze enquêtes alleen maar 5 

inhoudelijk activiteiten te gebruiken omdat er in het verleden meerdere problemen zijn geweest 

met het vullen van inhoudelijke activiteiten. Er zijn 3 enquêtes gehouden over lunchlezingen 

(KOAC-NPC, vakgroep WEM en vakgroep CME) en 3 enquêtes over excursies (Heijmans, 

VolkerWessels, Tebodin). Bij het afnemen van deze enquêtes is vooral gefocust op studenten die 

niet mee zijn geweest met de excursie of lunchlezing en dan vooral de redenen waarom deze 10 

studenten niet mee zijn geweest.  

Bij de vraag waarom studenten niet zijn mee geweest met activiteiten van ConcepT werd het 

volgende geantwoord.  

 

De excursie van Tebodin is afgelast vanwege een gebrek aan aanmeldingen. Dit kwam omdat dit 15 

vlak na de vakantie was gepland waardoor veel leden niet op de hoogte waren. Ongeveer 50% van 

de leden die ondervraagd zijn, waren niet op de hoogte van deze excursie. Omdat dit geen 

representatieve enquête was, is deze excursie niet altijd meegenomen is in het onderzoek. Als er 

gekeken wordt naar alle activiteiten exclusief Tebodin wordt het resultaat duidelijk 

representatiever voor een gemiddelde ConcepT activiteit.  20 

Uit deze grafieken is duidelijk te zien dat het probleem zit in het feit dat studenten andere 

bezigheden hebben tijdens excursies of lezingen. Het gebrek aan interesse is een minder groot punt 

en de promotie is over het algemeen ook goed. Er is dus vooral nog veel te halen op het gebied van 

planning.  

Aan de studenten die heeft aangegeven andere bezigheden te hebben tijdens een excursie of lezing 25 

is gevraagd wat deze bezigheden inhielden, hieruit is het volgende gekomen:  

andere 
bezig-
heden 
59% 

geen 
intresse 

20% 

niet op de 
hoogte 

21% 

Alle activiteiten 

andere 
bezig-
heden 
73% geen 

intresse 
18% 

niet op de     
hoogte 

9% 

Alle activiteiten  
Excl. excursie Tebodin 
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Hieruit is duidelijk op te merken dat colleges (voor vooral bachelor studenten) en deadlines (voor 

vooral Masterstudenten) de belangrijkste redenen zijn om niet mee te gaan met activiteiten.  

Aan de studenten die hadden aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in een excursie of lezing is 30 

gevraagd waar dit aan heeft gelegen. 

 

De redenen van studenten voor een gebrek aan interesse liggen dus erg uiteen. Het grootste deel 

vindt een oninteressant onderwerp de reden om niet naar een excursie of lezing te gaan. Dit is 

echter nog steeds maar een heel klein deel, namelijk 32% van 18% van de leden.  35 

6.2 Uitkomst van het onderzoek deelnemers van activiteiten: 

Er is naast de enquêtes ook gekeken naar de inschrijvingen van alle activiteiten van 2011. Het doel 

hiervan is om te onderzoeken welke jaargangen naar welke activiteiten gaan en in welke mate. Ook 

is er gekeken of deelnemers actief zijn binnen ConcepT of niet.  

college 
44% 

deadline 
40% 

overig 
16% 

van studenten die andere bezigheden 
hadden 

onderwerp 
32% 

programma 
13% 

kostte te 
veel tijd 

19% 

bedrijf 
7% 

overig 
29% 

van studenten die geen interesse 
hadden 
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Uit deze grafieken is duidelijk te zien dat de eerstejaars vooral naar gezelligheidsactiviteiten gaan 

en de ouderejaars (4de jaar en ouder) vooral naar inhoudelijke activiteiten. Hiermee kan rekening 

gehouden worden met de promotie en planning van activiteiten, zodat beter op de doelgroep kan 

worden ingespeeld.  

Verder is er ook onderscheid te maken tussen actieve en niet-actieve leden die mee gaan met zowel 45 

inhoudelijke als gezelligheidsactiviteiten. Van deelnemers aan inhoudelijk activiteiten van het 

afgelopen jaar was 32,2% niet-actief. Bij gezelligheidsactiviteiten was dit het afgelopen jaar 27,2%. 

Hieruit is af te leiden dat inhoudelijke activiteiten relatief meer niet-actieve leden trekken.  

 

 50 

Opvallend in de grafiek is dat bij de vakgroeplunches veel niet-actieve leden meegingen. Dit komt 

omdat dit vooral masters zijn die niet (meer) in een commissie zitten. De vakgroeplunches zijn dus 

een goede manier om aan de belangen van niet-actieve masterleden te voldoen. 

Ook opvallend is dat er nauwelijks niet-actieve leden naar de kroegentocht in Wageningen geweest 

zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat niet-actieve leden weinig zullen deelnemen aan 55 

hoogdrempelige gezelligheidsactiviteiten. 
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2 Inleiding 20 

Dit financieel jaarverslag geeft inzicht in de financiële situatie van ConcepT van 2011. 2011 was 

financieel gezien een goed jaar. Door hoger uitgevallen sponsorinkomsten op verschillende posten is 

het, naast de vele activiteiten die in 2011 heb plaatsgevonden, mogelijk geweest om verschillende 

reserveringen aan te vullen, en het eigen vermogen te verhogen. De liquiditeit is in 2011 goed 

geweest en er zijn op het moment geen verontrustende debiteuren. 25 

In dit verslag wordt achtereenvolgens de winst- en verliesrekening en de balans gepresenteerd. 

Bijzonderheden hierin worden verder toegelicht. In het laatste hoofdstuk worden punten met 

betrekking tot het financiële beleid behandeld.  
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3 Afrekening  30 

De afrekening is opgesplitst in drie categorieën: Algemeen (a), commissies (b) en reserveringen (c). 

Binnen de algemene categorie zijn enkele posten verder uitgesplitst in bijlages: borrelkelder, 

representatiekosten, organisatiekosten en consumpties.  

 
  35 

Begroot Gerealiseerd

Post Opbrengsten Kosten Saldo Opbrengsten Kosten Saldo Verschil met begroting

a Algemeen 32.400,00€    43.700,00€    -11.300,00€  47.818,00€    53.024,00€    -5.206,00€   6.094,00€                  

b Commissies 175.350,00€  163.050,00€  12.300,00€   302.088,00€  284.744,00€  17.344,00€  5.044,00€                  

c Voorzieningen -€              1.000,00€      -1.000,00€    -€              8.185,00€      -8.185,00€   -7.185,00€                 

Totaal 207.750,00€  207.750,00€  -€             349.906,00€  345.953,00€  3.953,00€    3.953,00€                  

Begroot Gerealiseerd

 Post (algemeen)  Opbrengsten   Kosten  Saldo  Opbrengsten   Kosten  Saldo Verschil met begroting

1  Contributie 6.800,00€           -€                     6.800,00€          6.396,00€           -€                     6.396,00€         -404,00€                                

2  Subsidie 7.150,00€           -€                     7.150,00€          6.526,00€           -€                     6.526,00€         -624,00€                                

3  Rente 300,00€               -€                     300,00€              339,00€               339,00€            39,00€                                    

4  Sponsoring algemeen 2.000,00€           2.000,00€           -€                    3.250,00€           1.706,00€           1.544,00€         1.544,00€                              

5  Website 8.000,00€           500,00€               7.500,00€          10.954,00€         390,00€               10.564,00€       3.064,00€                              

6  De Brug 500,00€               500,00€               -€                    606,00€               528,00€               78,00€              78,00€                                    

7  Borrelkelder -€                     80,00€                 -80,00€              -€                     54,00€                 -54,00€             26,00€                                    

8  Representatiekosten -€                     200,00€               -200,00€            -€                     78,00€                 -78,00€             122,00€                                  

9  Organisatiekosten 4.200,00€           7.800,00€           -3.600,00€         4.558,00€           9.426,00€           -4.868,00€       -1.268,00€                             

10  Consumpties  -€                     -€                     -€                    -€                     -€                     -€                  -€                                        

11  Vakbladen en boeken -€                     700,00€               -700,00€            -€                     356,00€               -356,00€           344,00€                                  

12  ConcepT kamer -€                     1.000,00€           -1.000,00€         -€                     2.209,00€           -2.209,00€       -1.209,00€                             

13  Vervallen debiteuren -€                     -€                     -€                    -€                     3.234,00€           -3.234,00€       -3.234,00€                             

14  Vervallen crediteuren -€                     -€                     -€                    4.070,00€           -€                     4.070,00€         4.070,00€                              

15  Onvoorzien -€                     2.120,00€           -2.120,00€         5.492,00€           4.129,00€           1.363,00€         3.483,00€                              

 Subtotaal (a) 28.950,00€         14.900,00€         14.050,00€        42.191,00€         22.110,00€         20.081,00€       6.031,00€                              

Begroot Gerealiseerd

 Post (commissies)  Opbrengsten  Kosten  Saldo  Opbrengsten  Kosten  Saldo Verschil met begroting

16  Activiteitencommissie 1.000,00€      2.000,00€      -1.000,00€    2.233,00€      3.349,00€      -1.116,00€   -116,00€                    

17  Almanakcommissie 5.100,00€      4.600,00€      500,00€        4.435,00€      4.178,00€      257,00€       -243,00€                    

18  Betonbrouwers 7.200,00€      7.450,00€      -250,00€       8.248,00€      8.748,00€      -500,00€      -250,00€                    

19  Boekencommissie 50.300,00€    50.000,00€    300,00€        56.689,00€    56.177,00€    512,00€       212,00€                      

20  Borrelcommmissie 29.500,00€    25.750,00€    3.750,00€     40.156,00€    34.749,00€    5.407,00€    1.657,00€                  

21  Buitenlandcommissie 14.000,00€    14.000,00€    -€             15.859,00€    15.859,00€    -€            -€                            

22  Business course 3.200,00€      3.200,00€      -€             1.000,00€      911,00€         89,00€         89,00€                        

23  ConcepTueelcommissie 29.000,00€    17.000,00€    12.000,00€   26.550,00€    18.497,00€    8.053,00€    -3.947,00€                 

24  Eerstejaarscommissie 1.400,00€      1.700,00€      -300,00€       2.542,00€      2.805,00€      -263,00€      37,00€                        

25  InterExcie 2.000,00€      4.000,00€      -2.000,00€    5.015,00€      6.021,00€      -1.006,00€   994,00€                      

26  Galacommissie 5.500,00€      6.000,00€      -500,00€       9.762,00€      9.938,00€      -176,00€      324,00€                      

27  Introkampcommissie 7.500,00€      7.600,00€      -100,00€       7.477,00€      8.393,00€      -916,00€      -816,00€                    

28  Lunchclub 150,00€         150,00€         -€             231,00€         246,00€         -15,00€       -15,00€                      

29  Mediacommissie -€              50,00€           -50,00€         -€              -€              -€            50,00€                        

30 Mastercommissie 1.000,00€      1.000,00€      -€             -€              -€              -€            -€                            

31 Studiereiscommissie -€              -€              -€             98.836,00€    98.372,00€    464,00€       464,00€                      

32  Symposiumcommissie 18.500,00€    18.500,00€    -€             23.055,00€    16.467,00€    6.588,00€    6.588,00€                  

33  Kascommissie -€              50,00€           -50,00€         34,00€           -34,00€       16,00€                        

 Subtotaal (b) 175.350,00€  163.050,00€  12.300,00€   302.088,00€  284.744,00€  17.344,00€  5.044,00€                  

Begroot Gerealiseerd

 Post (Reserveringen)  Opbrengsten   Kosten  Saldo  Opbrengsten   Kosten  Saldo Verschil met begroting

34 Reservering inventaris -€              -€              -€             -€              3.000,00€      -3.000,00€   -3.000,00€                 

35  Reservering Lustrum -€              1.000,00€      -1.000,00€    -€              2.000,00€      -2.000,00€   -1.000,00€                 

36 Reservering Sympo -€              -€              -€             -€              3.185,00€      -3.185,00€   3.185,00€                  

 Subtotaal  (c) -€              1.000,00€      -1.000,00€    -€              8.185,00€      -8.185,00€   -7.185,00€                 
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Nr.   Toelichting op enkele posten   

1 € 8,50 per primair lid, €4,25 per secundair lid   

2 € 13,00 per studerend lid   

7  Zie bijlage 1    

8  Zie bijlage 2   

9  Zie bijlage 3    

10  Zie bijlage 4    

 

 
  

 Bijlage 1 Begroot Gerealiseerd

7  Borrelkelder Opbrengsten Kosten Saldo Opbrengsten Kosten Saldo Verschil met begroting

1  Sponsoring 1,000€       -€             1,000€    1,333€       -€             1,333€    333€                          

2 Bijdrage Paradoks aan huur 1,750€       -€             1,750€    1,750€       -€             1,750€    -€                               

3  Huur kelder -€              6,300€      6,300-€    -€              6,450€      6,450-€    150-€                          

4  Algemene uitgaven -€              500€         500-€       375€          923€         548-€       48-€                            

Totaal 2,750€       6,800€      4,050-€    3,458€       7,373€      3,915-€    135€                          

 Bijlage 2 Begroot Gerealiseerd

8  Representatiekosten Opbrengsten Kosten Kosten Opbrengsten Kosten Kosten Verschil met begroting

1  Bestuurskleding -€              1,800€      1,800-€    -€              1,800€      1,800-€    -€                               

2  Commissie-etentjes -€              800€         800-€       -€              538€         538-€       262€                          

3  Commissiekleding -€              2,300€      2,300-€    -€              2,046€      2,046-€    254€                          

4  Constitutiekaartjes -€              80€          80-€         -€              54€          54-€         26€                            

5  Contact verenigingen binnen UT -€              350€         350-€       -€              217€         217-€       133€                          

6  Contact verenigingen buiten UT -€              200€         200-€       250€          577€         327-€       127-€                          

7  Bedrijfsbezoeken -€              800€         800-€       -€              614€         614-€       186€                          

8  Reunie met oud-besturen 700€          1,200€      500-€       605€          1,105€      500-€       -€                               

9  Stomen pakken -€              160€         160-€       -€              49€          49-€         111€                          

10  Contact vakgroep -€              300€         300-€       106€          312€         206-€       94€                            

11  Overig -€              400€         400-€       -€              683€         683-€       283-€                          

Totaal 700€          8,390€      7,690-€    961€          7,995€      7,034-€    656€                          



Financieel Jaarverslag Bestuur 2011 ConcepT 

7 
 

  40 

Bijlage 3 Begroot Gerealiseerd

9  Organisatiekosten Opbrengsten Kosten Saldo Opbrengsten Kosten Saldo Verschil met begroting

 Activiteiten 

1  Actieve leden activiteit -€              2,500€      2,500-€    -€              3,728€      3,728-€    1,228-€                       

2  Diversen ALV -€              200€         200-€       -€              78€          78-€         122€                          

3  Borrel wissel ALV -€              1,800€      1,800-€    -€              1,668€      1,668-€    132€                          

4  Budget pedellen ALV -€              50€          50-€         -€              31€          31-€         19€                            

5  Eten ALV -€              540€         540-€       -€              526€         526-€       14€                            

6  ALB -€              150€         150-€       -€              33€          33-€         117€                          

7  Beleidsactiviteit met KB -€              500€         500-€       -€              495€         495-€       5€                              

8  Sinterklaas -€              150€         150-€       -€              122€         122-€       28€                            

9  StAF Toernooi -€              -€             -€           192€          240€         48-€         48-€                            

 Algemeen 

10  Bankkosten -€              600€         600-€       -€              1,264€      1,264-€    664-€                          

11  Bestuurscadeau -€              300€         300-€       -€              404€         404-€       104-€                          

12  Briefpapier -€              250€         250-€       -€              250€         250-€       -€                               

13  Commissiebedankjes -€              50€          50-€         -€              83€          83-€         33-€                            

14  Enveloppen -€              250€         250-€       -€              257€         257-€       7-€                              

15  iBBS2 -€              -€             -€           -€              -€           -€                               

16  Kamer van Koophandel -€              30€          30-€         -€              38€          38-€         8-€                              

17  Kantoorartikelen -€              200€         200-€       -€              207€         207-€       7-€                              

18  Exact -€              550€         550-€       -€              641€         641-€       91-€                            

19  Ludieke actie -€              300€         300-€       540€          747€         207-€       93€                            

20  Lunch evaluaties 500€         500-€       -€              178€         178-€       322€                          

21  Merchandising -€              -€             -€           476€          554€         78-€         78-€                            

22  Teambuilding -€              500€         500-€       -€              500€         500-€       -€                               

23  Overleg Studieverenigingen -€              200€         200-€       -€              140€         140-€       60€                            

24  Portokosten algemeen -€              600€         600-€       -€              657€         657-€       57-€                            

25  Printkosten -€              1,000€      1,000-€    -€              352€         352-€       648€                          

26  Telefoon kosten -€              1,500€      1,500-€    -€              942€         942-€       558€                          

27  Verzekeringen -€              120€         120-€       -€              132€         132-€       12-€                            

28  Werving actieve leden -€              650€         650-€       -€              675€         675-€       25-€                            

29  Overig -€              400€         400-€       -€              736€         736-€       336-€                          

Totaal -€              13,890€    13,890-€  1,208€       15,678€    14,470-€  580-€                          

Bijlage 4 Begroot Gerealiseerd

10  Consumpties  Opbrengsten Kosten Saldo Opbrengsten Kosten Saldo Verschil met begroting

1  Omzet Frisdrank automaat 3,200€       3,300€      100-€       2,955€       2,994€      39-€         61€                            

2  Omzet snoepwaren 1,000€       1,000€      -€           1,469€       1,366€      103€       103€                          

3  Koffie/Thee -€              3,500€      3,500-€    134€          5,066€      4,932-€    1,432-€                       

Totaal 4,200€       7,800€      3,600-€    4,558€       9,426€      4,868-€    1,268-€                       
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4 Toelichting op de afrekening 

4.1 Algemeen 

Contributie en subsidie 

De contributie en subsidie zijn dit jaar een stuk lager uitgevallen dan begroot. Dit kwam doordat de 

ledenaantallen tijdens het maken van de begroting hoger zijn ingeschat dan ze uiteindelijk bleken 45 

te zijn. De contributie en subsidie per persoon zijn wel gelijk gebleven. 

 

Sponsoring 

Wat betreft de sponsorinkomsten was 2011 een goed jaar. Waar de ConcepTueel duidelijk minder 

sponsoring opleverde, werd op andere posten (website, borrelkelder, de brug en sponsoring 50 

algemeen) meer sponsoring binnengehaald dan begroot. In totaal is het sponsorbedrag iets hoger 

uitgevallen dan begroot. 

Vervallen debiteuren en vervallen crediteuren 

Dit jaar is er veel tijd gestoken in het opschonen van de boekhouding. Alle debiteuren en 

crediteuren zijn in samenwerking met de KasCo kritisch nagelopen en hierdoor zijn veel vervallen 55 

debiteuren en crediteuren ontstaan. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven waarvan de 

sponsorprestaties niet voldaan is, oude debiteuren die niet terug te halen zijn en crediteuren 

waarvan het onlogisch is dat deze nog in de boekhouding staan.  Crediteuren vervallen normaliter 

na 3 jaar, maar om de boekhouding op orde te houden zijn ook enkele kleine crediteuren die nog 

geen drie jaar oud waren vervallen. Deze worden normaal onder onvoorzien ondergebracht, maar 60 

vanwege het grote aantal en om meer inzicht te verschaffen zijn ze afzonderlijk op de afrekening 

geplaatst.  

 

ConcepT-kamer 

Dit jaar is er meer geld aan de ConcepT-kamer besteed dan begroot. Dit komt doordat er naast het 65 

vervangen van enkele stoelen en de TV ook een nieuw koffieapparaat en waterleiding zijn 

aangeschaft. De waterleiding kostte €446 en het nieuwe koffieapparaat kostte €1.171.  

Onvoorzien 

In tegenstelling tot de begroting is er dit jaar een positief saldo bij onvoorzien. Dit komt vooral 

doordat er een aantal reserveringen zijn opgeheven omdat deze niet meer nodig waren. Er was 70 

bijvoorbeeld €3000 gereserveerd voor het nieuwe CRM-systeem, terwijl dit maar €275 kostte. Het 

resterende bedrag valt onder onvoorziene inkomsten. 

4.2 Commissies 

Betonbrouwers 

ConcepT draagt jaarlijks tot €250 bij aan de Betonbrouwers. In 2010 is dit wel toegezegd maar niet 75 

gebeurd in de boekhouding, dus is er dit jaar €500 bijgedragen door ConcepT.  

Boekencommissie 

In 2010 is er door Broekhuis een te hoge prijs berekenend bij de verkoop van bepaalde boeken. In 

2011 is dit bedrag verrekend met de nieuwe boeken, waardoor deze een iets hogere korting kregen. 

De eerste keer dat dit gebeurde was in het 1e kwartiel van collegejaar 2011-2012. Dit werd toen 80 

niet gecommuniceerd met de studieverenigingen waardoor de prijzen die de studenten bij ConcepT 

voor hun boeken betaalden iets hoger lagen dan de prijs die aan Broekhuis betaald moest worden. 
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Dit leverde een verschil van €225 op. In het 2e kwartiel is de extra korting wel doorberekend naar 

de studenten.  

Hiernaast was er nog de jaarlijkse bijdrage aan de pinautomaat. In totaal was er daardoor een 85 

positief saldo. Een gedeelte hiervan wordt gebruikt om de reservering “boekenfonds” aan te vullen, 

waarna er een positief saldo van €512 over blijft.  

Borrelcommissie 

Bij het afsluiten van het nieuwe contract met de Grolsch is overeengekomen dat de nieuwe 

hectoliterkorting ook dit jaar zal worden toegepast. Dit heeft een financieel voordeel van zo‟n 90 

€2200 voor 2011, waardoor er nu een groter positief saldo dan begroot is ontstaan. Zonder deze 

regeling met Grolsch was het begrote saldo echter niet gehaald en was een bierprijsverhoging 

noodzakelijk geweest, maar dit kan nu nog een paar jaar worden uitgesteld.  

InterExcie 

Het saldo van de Interexcie is minder negatief uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat bij twee 95 

van de drie excursies de bus is betaald door het bedrijf. Verder is er sinds dit jaar een contract met 

de subway, waardoor er goedkopere en betere lunches worden geregeld tijdens lunchlezingen. 

Galacommissie 
Ondanks dat de galacommissie €500 van ConcepT en €500 van Communiqué mag gebruiken is hier 

door de commissie niet volledig gebruik van gemaakt. Dit kwam bijvoorbeeld doordat al het 100 

drukwerk is betaald door de faculteit Gedragswetenschappen. Verder is de band goedkoop 

uitgevallen.  

Kick-In-Kampcommissie 

Het introkamp heeft dit jaar een stuk meer gekost dan begroot. Dit kwam door een verminderde 

bijdrage van de opleiding aan het kamp (€35 per student in plaats van €50). Hiernaast is er tijdens 105 

de organisatie rekening gehouden met een te groot aantal deelnemers waardoor de locatie in de bus 

te groot waren, en hierdoor ook te duur. Hier was zodra het aantal deelnemers bekend was niets 

meer aan te doen.  

Studiereiscommissie 

De studiereiscommissie is, anders dan in de begroting verwacht, in 2011 afgesloten. Dit komt 110 

doordat deze commissie nog niet volledig was afgerond toen boekjaar 2010 werd afgesloten. Aan 

het einde van de studiereis was er een positief saldo van €3.774,27. Van dit geld is €911,79 

teruggestort naar de deelnemers en €2.398,32 gereserveerd voor het Studiereisfonds. Dan is er 

uiteindelijk een bedrag van €464,16 over, wat als positief saldo op de afrekening van ConcepT 2011 

terecht komt. 115 

Symposiumcommissie 

Voor het eerst dit jaar is het uitgavenpatroon van de Symposiumcommissie gebaseerd op 

anticyclisch beleid, zoals dat in 2010 bedacht is. Dit heeft tot gevolg dat er dit jaar meer inkomsten 

dan uitgaven waren, en zo kon er een reservering gemaakt worden voor het Sympofonds. De hoogte 

van deze reservering is gebaseerd op de begrootte inkomsten en uitgaven van de commissie. Het 120 

saldo van deze commissie is uiteindelijk hoger uitgevallen, waardoor er naast de reservering voor 

het Sympofonds nog steeds een positief saldo overblijft.   

Aan het einde van de Symposiumcommissie was er een positief saldo van €6.588,55. Hiervan is 

€3.185,34 gereserveerd, waardoor er €3.403,34 overblijft als opbrengst voor ConcepT. 
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4.3 Representatiekosten 125 

Contact met verenigingen buiten de UT 

Dit jaar is er een activiteit georganiseerd in samenwerking met Di-et-tri, een studievereniging uit 

Wageningen. Hiervoor is een bus geregeld waardoor de kosten voor contact met verenigingen buiten 

de UT wat hoger zijn uitgevallen dan begroot.  

 130 

4.4 Organisatiekosten 

Actieve leden activiteit 

De ALA heeft dit jaar meer gekost dan begroot, omdat er veel meer aanmeldingen waren dan 

verwacht. De mening van het bestuur was dat ieder actief lid mee mag op ALA, en deze activiteit 

dus niet vol kan zitten. Omdat het saldo van 2011 hoog uit viel was het hierna nog mogelijk om de 135 

deelnemersbijdrage van de ALA te laten vervallen. 

 

Bankkosten 

De bankkosten zijn flink hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt deels doordat er geen 

voorzieningen waren aangemaakt voor bankkosten die in 2010 waren gemaakt, maar begin 2011 van 140 

de rekening zijn geïncasseerd.  

 

Ludieke actie 

Bij ludieke actie zijn dit jaar ook inkomsten, dit komt door de deelnemersbijdrage aan de activiteit 

“Avondje Bruins met ConcepT”.  145 

 

Merchandising 

Er is geen nieuwe merchandising geproduceerd, maar er was nog voorraad over van 2010 welke in 

2011 is verkocht. Daarna zijn er nog kosten binnengekomen van merchandising die in 2010 is 

ontwikkeld. Dit gaat om de boxershorts. De kwaliteit hiervan viel overigens erg tegen, waardoor is 150 

besloten de kosten hiervan niet te incasseren bij de afnemers. 

 

Overige organisatiekosten 

De overige organisatiekosten zijn wat hoger uitgevallen en bestaan dit jaar uit: 

- Autohuur 155 

- Prosecco voor de propedeuse- en bacheloruitreikingen. 

- Contributie Betonvereniging 

- Organisatiekosten IACES-weekend in de Randstad 

- Aanschaf nieuwe fotocamera  

- Aanschaf nieuwe videocamera 160 
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5 Balans 

 165 

 

 

 

 

 170 

 

 

Begin balans 1-1-2011

Activa Passiva

Liquide middelen 5,522€             Eigen vermogen 34,194€             

Voorraaden 3,133€             Reserveringen 14,597€             

Vooruitbetaald 6,133€             Voorzieningen 10,678€             

Debiteuren 77,343€           Vooruit Ontvangen 15,212€             

Voorschotten 90€                   Crediteuren 17,540€             

92,221€           92,221€             

Eind balans 31-12-2011

Activa Passiva

Liquide middelen 20,667€           Eigen vermogen 34,194€             

Voorraaden 1,855€             Reserveringen 23,174€             

Vooruitbetaald 3,505€             Voorzieningen 18,306€             

Debiteuren 70,541€           Vooruit Ontvangen 16,612€             

Voorschotten 50€                   Crediteuren 379€                   

Saldo 2011 3,953€                

96,618€           96,618€             

Overzicht reserveringen

Reservering Lustrum -€                    2.000€           

Reservering Boekenfonds 191€              500€              

Reservering Studiereisfonds 7.370€           9.768€           

Reservering ICT 3.403€           3.352€           

Reservering CRM Systeem 3.000€           -€                    

Reservering Inventaris 65€                 3.000€           

Reservering Bouwcie 568€              869€              

Reservering Sympofonds -€                    3.185€           

Reservering Briefpapier en Enveloppen 500€              

Totaal 14.597€        23.174€        
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6 Toelichting op de balans 

6.1 Liquiditeit 

De liquiditeit was in 2011 goed. Er was afgezien van de eerste maand altijd genoeg geld om alle 175 

rekeningen te kunnen betalen. Toch is er dit jaar naar oplossingen voor liquiditeitsproblematiek 

gekeken, hierover staat meer in hoofdstuk 6. 

6.2 Debiteuren en crediteuren 

De debiteuren en crediteuren zijn dit jaar goed nagelopen, zoals in de toelichting op de afrekening 

vermeld staat. Hierdoor is het crediteurensaldo in 2011 met 98% afgenomen. Het debiteurensaldo is 180 

ook wat afgenomen, maar is nog steeds erg hoog. Dit komt ook doordat de subsidie van de UT over 

2011 nog binnenkomen, en doordat er vanuit Grolsch een extra sponsoring en korting over 2011 nog 

binnen moet komen. Er zijn op dit moment geen verontrustende debiteuren.  

6.3 Reserveringen 

Het totaal aan reserveringen is toegenomen dit jaar. Bij enkele reserveringen volgt hier een korte 185 

toelichting. 

 

Lustrum 

In tegenstelling tot de begroting is er €2000 voor het lustrum begroot. Dit was mogelijk vanwege het 

hoge positieve eindsaldo van dit jaar. 190 

 

Boekenfonds 

Zoals in de toelichting op de afrekening ook staat is de reservering “boekenfonds” verhoogd. Dit is 

gedaan om het risico wat de verkoop van boeken met zich mee brengt te dekken. In 2010 is 

namelijk een deel van deze reservering gebruikt om boetes aan de boekenleverancier te betalen.  195 

 

Studiereisfonds en symposiumfonds 

Deze reserveringen zijn verhoogd aan de hand van eerder opgesteld beleid. Meer informatie 

hierover is te vinden in de toelichting op de afrekeningen van deze commissies. 

 200 

CRM-systeem 

Dit jaar is het nieuwe CRM-systeem aangeschaft. Dit was met €275 goedkoper dan de gereserveerde 

€3000. De reservering is verder niet meer nodig en is afgeboekt naar onvoorziene inkomsten. 

 

Inventaris 205 

Vanwege het hoge eindsaldo van 2011 is er besloten om €3000 te reserveren voor het het inventaris 

van de ConcepT-kamer. Dit geld zal in 2012 besteed worden om het huidige meubilair welke in 

slechte staat is  te vervangen zoals banken en bureaustoelen. 

 

 210 
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Briefpapier en enveloppen 

In 2010 is er veel geld besteed aan briefpapier en enveloppen, waarschijnlijk genoeg voor een 215 

aantal jaar. Om hier op in te spelen is er €500 gereserveerd om te besteden zodra de voorraad 

hiervan op is. 

 

7 Financieel beleid 

7.1 Liquiditeit 220 

In 2010 zijn er veel problemen geweest met de liquiditeit van ConcepT. In 2011 is gezocht naar 

oplossingen om dit in de toekomst te voorkomen. Ten eerste is besloten om in overleg met 

bedrijven sponsorcontracten deels bij het afsluiten te factureren, bijvoorbeeld 20% bij het afsluiten 

en 80% bij het aflopen van het contract. Op dit moment wordt er altijd 100% achteraf gefactureerd. 

Hiernaast is er besloten om de komende jaren elk jaar een positief saldo te begroten, zodat het 225 

eigen vermogen in de komende jaren zal toenemen. Dit is opgenomen in het nieuwe strategisch 

plan. Ten slotte is in het nieuwe contract met Grolsch een jaarlijkse sponsoring overeengekomen, 

die aan het begin van het boekjaar zal worden overgemaakt. 

7.2 Penningmeesterdraaiboek 

De bedoeling was om heel specifieke stappenplannen voor het penningmeesterwerk op te stellen. 230 

Dit jaar is echter besloten om dit niet te doen, omdat het voor zeer uitgebreide documenten zou 

zorgen, die in de praktijk niet gebruikt worden. Het idee is dat het penningmeesterwerk beter 

aangeleerd kan worden door een uitgebreide inwerkperiode en oefening van de kanidaat-

penningmeester. Wel is besloten om het penningmeesterdeel van het bestuursdraaiboek te 

verbeteren zodat zodat het penningmeesterwerk hier specifieker te vinden is. 235 

7.3 Bezuinigingenlijst en rampenplan 

Er is dit jaar een lijst met bezuinigingen opgesteld voor ConcepT in samenwerking met een daarvoor 

aangestelde werkgroep. De bezuinigingenlijst geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden om in 

het geval van verminderde inkomsten toch een sluitende begroting te krijgen. De maatregelen in dit 

document zijn gekoppeld aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het identiteitsdocument om 240 

de relaties tussen de bezuinigingen en de  doelstellingen van ConcepT duidelijk te maken. 

In 2011 is ook gewerkt aan een financieel rampenplan. Deze is echter niet afgekomen omdat de 

bezuiningenlijst meer tijd in beslag nam dan verwacht. In dit rampenplan zal verwerkt worden 

welke scenario‟s er kunnen ontstaan als ConcepT een grote financiële tegenslag heeft. Daarnaast 

moet nog per scenario beschreven worden hoe ConcepT hierop kan reageren zonder haar doelen 245 

niet meer te bereiken. De uitwerking van dit rampenplan wordt overgedragen aan het nieuwe 

bestuur. 

 

 


