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Woord vooraf

In het verenigingsjaar 2003 heeft het bestuur veel tijd en energie in S.V. ConcepT gestoken. Een druk jaar, waarin we
veel geleerd hebben en erg veel plezier hebben gehad. Uiteraard hebben we veel mensen te bedanken, zonder wie dit
jaar heel anders was verlopen. Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken alle actieve leden van ConcepT,
het cluster Civiele Techniek, onze sponsoren en alle andere mensen die hun medewerking hebben verleend tijdens ons
bestuursjaar te bedanken.

Het bestuur 2003 kijkt terug op een geslaagd jaar en hoopt dat het bestuur 2004 een minstens even geslaagd jaar
mag hebben.

Enschede, januari 2004

Wouter de Hamer
Daan Bol
Sofie Buyck
Timme Bijkerk
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1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van het verenigingsjaar 2003 van studievereniging ConcepT. Het bestuur
2003 zal een uiteenzetting geven van het gevoerde beleid, de georganiseerde activiteiten, de commis
sies en de huidige situatie van de vereniging. Daarnaast zal er verslag worden gedaan van de financië
le zaken.

In het begin van het bestuursjaar 2003 zijn er enkele pro -
blemen geweest. De invulling van het bestuur stuitte op
moeilijkheden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een
vierkoppig bestuur. Om dit mogelijk te maken werden in
het verenigingsjaar 2003 de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement aangepast. De bestuurszaken
moesten anders worden verdeeld en per bestuurslid
kwam er meer druk op de tijdsbesteding te liggen.
Gesteld kan worden dat de bestuurstaken te volbrengen
zijn met vier bestuurders. Het vierkoppig bestuur heeft er
niet toe geleid dat essentiële zaken afgestoten moesten
worden. 

Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Dit staat model
voor onze dynamische vereniging. Een van de grootste
gebeurtenissen was de studiereis. Helaas was men door
het SARS-virus gedwongen vervroegd terug te keren.
Echter kunnen we spreken van een zeer goed georgani-
seerde reis, waar ConcepT trots op mag zijn. 
Onze aandacht was constant verdeeld over activiteiten,
reizen, excursies, boekenverkopen, commissies en ga zo
maar door. We hebben ons uiterste best gedaan hierna-
st nooit de grote lijnen van de vereniging uit het oog te
verliezen en altijd na te denken over de lange termijn. 

Daarnaast was dit jaar duidelijk te merken dat het niet
goed gesteld is met de civieltechnische wereld. De bedrij
ven, waar ConcepT normaal altijd een beroep op kon
doen voor sponsoring, moesten het afgelopen jaar vaak
passen. Het beste voorbeeld hierin is Rijkswaterstaat, dat
gedwongen was de volledige sponsoring stop te zetten.
Het heeft niet geleid tot het schrappen van activiteiten,
maar ConcepT heeft op veel gebieden toch met een krap
pere begroting moeten werken. Problemen, die dit jaar
zijn ontstaan met de terugloop van sponsorgelden, zullen
ook volgend jaar meespelen. De terugloop hebben we
preventief proberen op te vangen door efficiënter te gaan
besteden.  

De algemene verenigingszaken zijn te vinden in hoofdstuk
2. In hoofdstuk 3 staan de algemene bestuurszaken uit
gewerkt. Hoofdstuk 4 zal ingaan op het gevoerde beleid
en de resultaten daarvan. Elke commissie zal in hoofdstuk
5 aan bod komen. In hoofdstuk 6 zal de financiële situa
tie uiteengezet worden. Ten slotte zal in hoofdstuk 7 een
overzicht gegeven worden van de activiteiten die plaats
hebben gevonden in het verenigingsjaar 2003.
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2. Algemeen

Voor de geïnteresseerde lezer ook in dit jaarverslag een algemene beschouwing van studievereniging
ConcepT. Het verleden als een constante met het heden als afgeleide. Daarom in paragraaf 2.1 een over
zicht van de geschiedenis en in een paragraaf 2.2 de huidige situatie geschetst.

2.1 Geschiedenis

Op 24 januari 1990 werd de vakgroepvereniging voor
civieltechnisch georiënteerde personen aan de
Universiteit Twente opgericht. Zij kreeg de naam
ConcepT. De studies die indertijd een civieltechnische
stroom in het curriculum hadden, waren Bedrijfskunde en
Bestuurskunde. Er was nauwelijks binding tussen de twee
en daarom stelde ConcepT zich ten doel "het samenbren-
gen van civieltechnische studenten verbonden aan de
faculteiten Bestuurskunde en Bedrijfskunde teneinde hun
kennis en inzicht op civieltechnisch gebied te vergroten."
In 1992 breide de doelgroep zich sterk uit door het
opstarten van de studie Civiele Technologie &
Management. De naam van de studievereniging dekte
niet alle activiteiten meer en werd veranderd van
"ConcepT, interfacultaire studievereniging der Civiele
Techniek" in "ConcepT, studievereniging van Civiele
Technologie & Management". Het doel van ConcepT is:
"het behartigen van de belangen van alle civieltechnische
georiënteerde personen aan de Universiteit Twente". Dit
doel is niet veranderd nadat de naam van de vereniging
gewijzigd is in "ConcepT, studievereniging van Civiele
Techniek" naar aanleiding van de naamswijziging van de
opleiding in september 2000. In hetzelfde jaar heeft
ConcepT haar tienjarige bestaan op aansprekende wijze
gevierd. Studievereniging ConcepT heeft zich in deze tien
jaar ontwikkelt tot een bloeiende en actieve studievereni-
ging met meer dan zevenhonderd leden. Ambitie en pro -
fessionaliteit staan binnen de vereniging hoog in het va-
ndel en een goede combinatie tussen inhoudelijke en
gezelligheidsactiviteiten zorgen voor een goede sfeer. 

2.2 Studievereniging ConcepT

Studievereniging ConcepT is een actieve, professionele
studievereniging voor mensen met een civieltechnische
affiniteit aan de Universiteit Twente. Het overgrote deel
van de leden van ConcepT is student. De vereniging is net
als haar leden jong, flexibel en innovatief.
ConcepT is er voor de student. Studeren staat centraal in
het leven van de student. In de studententijd moet de
student zich vormen: hij of zij moet zich ontwikkelen op
zowel inhoudelijk als sociaal vlak. Aan beide deze vlakken
probeert ConcepT een bijdrage te leveren. ConcepT
tracht enerzijds de studenten extra inhoudelijke kennis
mee te geven en een beeld te scheppen van het toekom
stige werkveld van de student. Anderzijds biedt ConcepT
haar leden de mogelijkheid een ander type vaardigheden,
bijvoorbeeld op sociaal en organisatorisch gebied, onder
de knie te krijgen. 
ConcepT biedt de student perspectief voor de toekomst
door middel van contacten zowel binnen als buiten de
universiteit. Zo zijn er goede contacten met het cluster
van  Civiele Techniek en andere studieverenigingen.
Daarnaast onderhoudt Studievereniging ConcepT contac
ten met civieltechnische bedrijven, instellingen en vereni
gingen. Door bovenstaande contacten kan ConcepT een
brugfunctie tussen studenten en de civiele wereld vervul
len.
De afgelopen dertien jaar heeft Studievereniging ConcepT
zich ontwikkeld tot een bloeiende en actieve studievere
niging met meer dan 700 leden. Ambitie en professiona
liteit geeft ConcepT de kracht om haar leden een goede
combinatie tussen inhoudelijke en gezelligheidsactivitei
ten te bieden. Dit alles zorgt ervoor dat ConcepT vergele
ken met andere studievereniging een ongekende positie
ve sfeer kent!
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3. Verslag bestuur 2003 

In 2003 zijn door het bestuur weer een aantal activiteiten ontplooid die betrekking hebben op het rei
len en zeilen van de vereniging in zijn totaal. In paragraaf 3.1 vindt u een kort overzicht van de invul
ling van bestuursfuncties. Vervolgens zal in de tweede paragraaf ingegaan worden op enkele algemene
activiteiten alsmede een bondige beschrijving van enkele beleidsinititatie’s. Aparte aandacht is voor het
omlaag brengen van de lastenkant van de begroting; in paragraaf 3.3 zal in worden gegaan op een effi
ciëntere besteding van de financiële middelen. Tenslotte is in de laatste paragraaf een kort overzicht
opgenomen van de relaties met ter zake doende contacten en instanties en is er aandacht voor eventu
ele in samenwerking ontplooide activiteiten.

3.1 Samenstelling en functieverdeling

Het bestuursjaar 2003 liep van 23 januari 2003 tot en met
22 januari 2004. In dit bestuursjaar bestond het bestuur
uit de volgende personen:

Voorzitter
Wouter de Hamer

Secretaris/ Portefeuillehouder Interne Betekkingen
Daan Bol

Penningmeester/ Portefeuillehouder Onderwijs
Sofie Buyck

PR-functionaris/ Vice-voorzitter
Timme Bijkerk

3.2 Algemene Bestuurszaken

In deze paragraaf is onder andere aandacht voor de faci-
liteiten van S.V. ConcepT, de procesgang met betrekking
tot actieve leden, publicaties en media en enkele algeme-
ne beleidsmaatregelen.

Kamer algemeen
Dit jaar is geprobeerd de grote kamer als gezelligheid-
ruimte en werkruimte te gebruiken. Zowel commissiewerk
al ontspannende bezigheden waren hier mogelijk. De klei-
ne kamer diende vooral als werkruimte. Vorig jaar is het

interieur van de ConcepT-kamer vernieuwd. Dit jaar zijn,
mede met het oog op toenemende RSI-klachten, tien ver
stelbare bureaustoelen aangeschaft. In de kleine kamer
zijn ook enkele veranderingen zichtbaar. De opstelling van
de tafels en computers zijn hier veranderd. Het doel dat
hiermee wordt beoogd is meer ruimte en een openlijkere
werksfeer. 
In mei heeft de Student Union een opzet gemaakt om
universiteitsbreed Coca Cola of Vrumona in te voeren. De
studieverenigingen waren ook een onderdeel in dit plan.
Beide firma's hebben een aanbieding gedaan, waaruit
Vrumona als beste naar voren kwam voor ConcepT. Het
aanbod van Vrumona bestond uit een korting op de afge
nomen tray's voor de automaat, alsmede de flessen van
de borrelkelder. Tevens is er een sponsorfonds opgericht
waar ConcepT gebruik van kan maken. Het fonds houdt
in dat Vrumona, voor een financiële vergoeding, tijdens
een ConcepT-activiteit  gepromoot wordt.  

Archiefhok
In het archiefhok is een extra kast neergezet om de groei
ende berg archiefstukken op te kunnen slaan. De boe
kenkast is uit het archiefhok gehaald, omdat deze kast
erg inefficiënt werd gebruikt en alleen ruimte in beslag
nam. Tevens is geprobeerd elders in het CTW-gebouw
een opslaghok te verkrijgen. Tot vandaag is dit nog niet
gelukt, maar met de geplande verbouwingen kunnen hier
wel mogelijkheden voor ontstaan.  

Borrelkelder
Vorig jaar is overeengekomen dat de drie CTW-studiever
enigingen 63 m2 kamerruimte en één-derde borrelkelder
vergoed krijgen. De verenigingen hebben besloten om de
twee reeds aanwezige borrelkelders te behouden, aan
sluitend is besloten dat ConcepT en Isaac Newton het
afgelopen jaar de helft van de huur van de tweede kelder
betaalden.
Het afgelopen jaar is er veel in de borrelkelder van
ConcepT geïnvesteerd. Er zijn geluidsisolerende platen
aangeschaft, omdat het tijdens reguliere borrels niet
mogelijk was om normaal met elkaar te communiceren.
Daarnaast zijn er ook nieuwe geluidsboxen aangeschaft. 
Vanaf september 2003 werden de leden van Paradoks uit
genodigd op de reguliere borrels. Paradoks heeft aange
geven dat zij graag leden achter de tap willen hebben.
Het bestuur vond dat voordat deze stap genomen kon
worden, er eerst gekeken moet of deze stap de juiste is.

ConcepT-kamer
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Over deze kwestie is een nota geschreven om de voor- en
nadelen op een rij te zetten. Het volgende bestuur kan
aan de hand van deze nota een beslissing nemen om
eventueel verder te gaan met  Paradoks.  

Edu-café
Het Edu-café was een initiatief van het CvB en dit jaar
opgestart als pilot-project in de CTW-faculteit. Het Edu-
café staat voor educatief café, wat zoveel inhoudt als een
locatie waar de student ken-
nis kan opdoen en tegelijker-
tijd wat kan drinken en eten.
Het café bestaat uit twee
gedeelten; een multimedia
locatie voor collegezaal C-101
en een studeer/leer locatie
voor de kamer van ConcepT.
Voor de ConcepT-kamer staan
sinds dit jaar een viertal
kasten; voor elke studievere-
niging één. Elke kast wordt
door de studieverenigingen
gevuld met de studieboeken
van haar studie. De huidige
selectie komt voort uit de stu-
dentenboekenrij van de oude
faculteitsbibliotheek. Door de
invoering van de Bachelor-
Master is deze selectie niet
up-to-date en onvolledig. Er is daarom in overleg met de
opleidingsdirecteur besloten dat ConcepT een inventari-
satie maakt van alle boeken in de kast en welke er aan-
geschaft of vervangen moeten worden. Dit jaar is de
afspraak gemaakt dat in het begin van elk trimester BOZ-
CiT nieuwe dictaten besteld van de vakken die dan gege-
ven worden. Deze komen ook in de boekenkast. De ver-
wachting is dat voor de bestuurswissel de boekenkast up-
to-date is. 

Kamerdienst
Het bestuur of een daartoe gevraagd lid heeft elke werk-
dag kamerdienst gedraaid tussen 09:30 uur en 16:30 uur.
De kamerdienst heeft als doel om klaar te staan voor stu-
denten die vragen hebben over de gang van zaken betref-
fende ConcepT, activiteiten van ConcepT of de studie.
Tevens beantwoordt het lid dat kamerdienst heeft de tele-
foon, verzorgt de ingaande en uitgaande post en behan-
delt overige voorkomende zaken. Ook ondersteunt dit lid
de aanwezige commissieleden. Ieder bestuurslid heeft
ongeveer evenveel kamerdiensten gedraaid. Ook in ten-
tamenweken is de ConcepT-kamer gewoon open gewe-
st. De ervaring leert dat er dan veel actieve leden zijn, die
van de rust gebruik maken te werken op de kamer en dat
er geregeld leden voor tentamens langskomen. 
Het afgelopen jaar is het bestuur door de onderbezetting
genoodzaakt geweest actieve leden te vragen twee
kamerdiensten per week over te nemen. De eerste helft
van het jaar hebben de studiereiscommissie en de sym -
posiumcommissie 2003 de taak op zich genomen. In de
tweede helft van het jaar waren dit de symposiumcom-
missie 2004 en enkele tweedejaars. Geheel op het einde

van het jaar heeft het kandidaatsbestuur de nog op te
vullen kamerdiensten gedraaid.   

Actieve-ledenactiviteit
De actieve-ledenactiviteit is een activiteit waarmee alle
actieve leden worden bedankt voor hun inzet. Dit jaar
hebben zich twee van dergelijke activiteiten plaatsgevon
den. Op 24 juni heeft het bestuur van ConcepT voor alle
leden, die in het begin van het bestuursjaar 2003 actief

zijn geweest, 's avonds een
barbecue georganiseerd. Op
6 januari 2004 heeft het
bestuur een activiteit in
Hengelo georganiseerd. Alle
actieve leden hebben kunnen
poolen en laserquesten met
enkele gratis consumpties.

Actieve-ledenbijeenkom
sten
De actieve-ledenbijeenkomst,
waar alle actieve leden voor
worden uitgenodigd, heeft
een tweeledig doel. Ten eer
ste kunnen commissies aan
andere actieve leden vertellen
waar zij mee bezig zijn en
welke onderwerpen hen
bezighouden. Hiermee krijgen

commissieleden meer zicht op de activiteiten van andere
commissies en kunnen zij ervaringen en tips uitwisselen.
Daardoor krijgen de aanwezigen meer zicht op wat de
vereniging hun kan bieden. 
Ten tweede heeft het bestuur de gelegenheid om open
heid van zaken te geven over lopende bestuursaangele
genheden en onderwijszaken. Alle actieve-ledenbijeen
komsten zijn in de middagpauze gehouden. Over het
algemeen waren ze goed bezocht door alle commissies.
In het begin van het jaar is voorgenomen per trimester
een ALB te houden. Er zijn in 2003 twee ALB's geweest.
Tevens zou er per trimester een discussieavond worden
georganiseerd. Door de lage opkomst en kleine effecti
viteit heeft zo'n avond maar een keer plaatsgevonden. 

Commissie-etentjes
Alle procescommissies en alle opgerichte projectcommis
sies hebben in de loop van het jaar een etentje gehad met
het bestuur. Deze etentjes vonden meestal plaats bij een
bestuurslid thuis, maar ook af en toe in de borrelkelder.
De etentjes hadden als doel om de informele contacten
tussen bestuursleden en commissieleden aan te halen. Bij
het opstarten van nieuwe commissies is getracht het
etentje zo snel mogelijk na het opstarten te plannen,
zodat de commissieleden snel op informele wijze met het
bestuur konden kennismaken. Over het algemeen zijn de
etentjes als positief ervaren door de commissie- en
bestuursleden.

UTnieuws
ConcepT krijgt, net als de andere studieverenigingen op
de UT, de mogelijkheid een klein stukje tekst te plaatsen

Borrelcommissie tijdens geslaagde borrel
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in het UTnieuws. ConcepT heeft zo de mogelijkheid haar
activiteiten aan te kondigen. Er is getracht elke week een
stuk in het UTnieuws geplaatst te krijgen van S.V.
ConcepT. Echter is dit door het drukke programma wel
eens vergeten.   

De Brug
In het informatieblaadje van ConcepT worden de vereni-
ging en haar relevante activiteiten gepromoot. Tevens is
er ruimte voor onderwijsmededelingen, vacatures bij
commissies en de verjaardagskalender. De intentie was
om De Brug twee keer per blok uit te brengen. Door tijds-
gebrek is dit er niet van gekomen en is het totaal aantal
gekomen op elf. Naast De Brug als promotiemateriaal te
gebruiken voor de CiT-studenten, is er dit jaar ook extra
aandacht besteed aan de verschillende vakgroepen. Deze
konden interessante stukken aanleveren. Daarnaast zijn
ook de edities persoonlijk langs gebracht bij de mede-
werkers. 

Blokmail en activiteitenreminder
Vijfmaal is aan het begin van een blok een e-mail ver-
stuurd naar alle leden met een beknopt overzicht van de
activiteiten die in dat blok plaatsvonden. Er is eenmaal
geen blokmail verstuurd, omdat er werd gewerkt aan een
alternatief in HTML-tekst. Dit is nooit van de grond geko-
men en daarna is er weer gebruik gemaakt van de blok-
mail. 
Voor de activiteiten, waar nog enkele plaatsen vrij waren,
is gebruik gemaakt van de activiteitenreminder. Deze e-
mail werd vlak voor de activiteit verstuurd aan de leden
die hun interesse hierin kenbaar hebben gemaakt. Op 1
december 2003 waren er 328 abonnees, in december
2002 waren het er 245.  

Computerfaciliteiten en website
ConcepT beschikt over tien workstations. Dit jaar zijn er
drie stations vervangen. In het begin van het jaar waren
er nogal wat problemen met de server. Dit is verholpen
door de webserver op een andere server te laten draaien.
Commissies hebben dit jaar ook gebruik gemaakt om zelf
hun stuk op de website aan te passen. Naast de worksta-
tions is een nieuwe printer aangeschaft. De reden hier-
voor was omdat de oude printer afgeschreven was en de
kwaliteit van de printjes sterk achteruit ging. 
In september werd de computerzaal van CiT studenten
van de zevende naar de negende verdieping verplaatst.
Op de computers van de negende was de active desktop
niet geïnstalleerd. Dit is inmiddels verholpen. 

Afstudeersteun
De universiteit verleent ConcepT over het jaar 2003 in
totaal 76 afstudeermaanden. Tevens zijn extra maanden
toegekend voor de Studiereiscommissie. Hiervoor zijn per
18 augustus 2003 18 maanden beschikbaar gesteld. De
verdeling is als volgt:
Bestuur 36
Symposiumcommissie 2004 16
ConcepTueelcommissie 11
Almanakcommissie 2003-2004 6
Vrij te verdelen 7   +

76  

In het jaar 2003 zijn enkele kleine veranderingen gema
kt op de in 2002 gemaakte verdeling van de afstudeer
steun. Uiteindelijk heeft ConcepT 73 maanden toebede
ld gekregen, in plaats van de 79 uit het verleden. Voor
verdere uitleg hiervan zie kop OS-afstudeermaanden

Belastingen
Op initiatief van ConcepT is er in 2002 namens het OS
door ConcepT uitgezocht in hoeverre studieverenigingen
belastingplichtig zijn. De situatie van de studieverenigin
gen is voorgelegd aan de belastingdienst. Uiteindelijk is
men samen tot het inzicht gekomen dat de studievereni
gingen gevrijwaard kunnen worden voor het betalen van
belasting. In het jaar 2003 is deze zaak volledig afgerond.
De belastingpapieren voor de vrijwaarding van studiever
enigingen zijn aangevraagd en geretourneerd naar de
belastingdienst.

HR en Statuten 
Het huidige bestuur bestaat uit vier personen. Volgens de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement was dit niet
mogelijk. Tijdens de ALV van 23 januari 2003 zijn de sta
tuten veranderd. De verandering hield in dat het mini
mum aantal bestuurders twee moet zijn. Het aantal is
gekozen op grond van het wettelijk minimum. In dezelfde
vergadering kon het Huishoudelijk Reglement nog niet
worden aangepast. In dit reglement stond dat het mini
mum aantal personen vijf is. Vandaar is het bestuur
gechargeerd met zes personen. De twee extra personen
zijn aangesteld als algemeen functionaris en hadden tot
taak het HR te veranderen, zodat het mogelijk werd met
vier personen te besturen. In de ALV van 25 maart is deze
verandering doorgevoerd. 

Beleidsnota Internationaliseringsfonds
Vorig jaar is besloten de IACES-commissie op te heffen.
Deze commissie had het doel een summercourse te orga
niseren in Enschede, wat uiteindelijk niet gelukt is.
ConcepT had echter wel een fonds opgericht; het IACES-
fonds. Na het opheffen van de commissie heeft het
bestuur 2002 besloten dat het fonds voor internationale
doeleinden gebruikt moet blijven. Het fonds kon aange
boord worden voor internationale evenementen, waar
individuele leden naar toe wilden. Dit omdat ConcepT de
internationalisering van haar leden belangrijk vindt. 
Er is echter gebleken dat het fonds op deze manier niet
of nauwelijks gebruikt werd. Vandaar heeft het bestuur
besloten om het fonds ruimer te trekken. Het internatio
nale karakter moest wel gewaarborgd blijven. Het inter
nationaliseringsfonds kan op dit moment ook gebruikt
worden voor internationale ConcepT-activiteiten. Een zeer
goed voorbeeld hiervan is de buitenlandreis. De voor
waarde blijft dat er per lid maar eenmalig een aanvraag
kan worden gedaan van 20 euro. Voor elke activiteit/aan
vraag beslist het bestuur of deze aan de voorwaarden van
het fonds voldoen. Het uiteindelijke doel is het fonds over
een aantal jaren op te heffen.

Beleidsnota contributie
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Tijdens het bestuursjaar 2003 is gebleken dat de pen-
ningmeester nog veel geld moest innen van debiteuren.
Het bleek tevens dat het grootste deel hiervan bestond uit
contributieachterstanden. Er is door het bestuur 2003
gekeken of het wellicht makkelijker was de contributie-
inning naar januari te verplaatsen om dit probleem te
voorkomen. Uit de nota, die hiervoor is verschenen, blijkt
echter dat dit geen duidelijke voordelen op zal leveren.

Beleidsnota ConnecT
Studievereniging ConcepT heeft het afgelopen jaar enke-
le problemen gekend. Zo was het zoeken van het bestuur
2003 een groot probleem, wat er toe heeft geleid dat
het huidige bestuur uit vier leden bestaat. Daarnaast
werd in het begin van het verenigingsjaar duidelijk dat de
sponsoring van de hoofdsponsor Rijkswaterstaat drastisch
zal verminderen of zelfs geheel zal wegvallen. Deze
gebeurtenissen hebben er onder andere toe geleid dat
het bestuur 2003 goed is gaan nadenken over de functies
van onze vereniging.
- Heeft een studievereniging in de huidige

vorm nog bestaansrecht over tien jaar? 
- Komt het huidige aanbod van de ConcepT

nog overeen met de wensen van haar leden? 
- Zou de studievereniging meer voor haar leden 

kunnen betekenen? 
Volgens het bestuur zou een studievereniging zeker meer
kunnen betekenen voor studenten door bijvoorbeeld in te
springen op behoefte van studenten om te werken in het
bedrijfsleven. Om uit te zoeken hoe een studievereniging
hier betekenis in zou kunnen krijgen, heeft het bestuur
samen met Avante Consultancy een onderzoek opgestart.
Gedurende het onderzoek bleek echter dat het gestelde
doel moeilijk haalbaar is. Dit ligt voornamelijk aan de ver-
schillen tussen een commercieel bedrijf en een studiever-
eniging. Tevens is de structuur van onze vereniging niet
zo ingesteld dat bedrijfskundige beslissingen zonder ver-
dere verantwoording naar de ALV gemaakt kunnen wor-
den. Ook bleek dat Avante Consultancy nog een te jong
en te klein bedrijf is om zekerheid te bieden in de toe-
komst. Vandaar is besloten vroegtijdig het project af te
blazen. Er ligt echter een plan voor latere generaties.

3.3 Efficientere besteding

De laatste jaren gaat het minder goed met de economie.
Vooral in de bouwsector is dit duidelijk te merken. Ook
ConcepT heeft te leiden onder de bezuinigingen. Om de
problemen met geld voor te zijn, is er kritisch gekeken
naar de mogelijkheden om te bezuinigen. Een goed
middel hiervoor is het efficiënt besteden van bepaalde
zaken. Hieronder staan deze uitgewerkt.

Efficientere besteding: drukker
S.V. ConcepT besteed jaarlijks een groot bedrag aan druk
werk. Voorheen kregen commissies de vrije hand in het
bepalen welke drukker werd gekozen. Om dit te doen
werden twee argumenten gehanteerd. 
- De leerervaring die commissieleden bij het aan

besteden van drukwerk opdeden. 
- Het verwachte voordeel wanneer telkens de 

goedkoopste offerte wordt gehonoreerd.
Om inzicht te krijgen in de geldigheid van deze argumen
ten is een inventarisatie gemaakt van het jaarlijks aanbe
steedde werk en de kosten die dit met zich meebracht. Dit
resulteerde in een scala aan drukwerk; jaarlijks vijfmaal
een ConcepTueel, een almanak, een symposium met bij
komend drukwerk en constitutiekaarten; in totaal resulte
rend in een aanbesteding van ca. ¤ 31.000,-. Vervolgens
is een offerte aangevraagd bij vier drukkerijen, waar
ConcepT ervaring mee heeft opgedaan. Deze staan hier
onder kort beschreven.

Drukkerij Hassink
De symposiumcommissie 2003 heeft hier al haar druk
werk aanbesteed. De ervaringen waren hier goed mee.

Drukkerij Jellema
Jellema heeft gedurende ruime tijd de ConcepTueel
gedrukt. Ook de almanak 'Beneden Peil' is bij deze druk
ker aanbesteed. Afgezien van wat problemen op het com
municatieve vlak is de samenwerking altijd goed ver
lopen.

Drukkerij Twente
De symposiumcommissie van 2002 heeft hier haar druk
werk aanbesteed. De levering van het naverslag was toen
te laat.

Drukkerij Ipskamp
Het bestuur heeft hier haar constitutiekaarten laten druk
ken. Tevens is het voorverslag van de studiereis bij deze
drukker aanbesteed.

Alle drukkers hebben de mogelijkheid gekregen een offer
te uit te brengen en deze mondeling toe te lichten.
Uiteindelijk bleek dat Drukkerij Ipskamp de goedkoopste
was. Omdat er weinig ervaring met deze drukker was is
er geïnformeerd bij Alembic, die al een verenigingscon
tract met Ipskamp heeft. Dit bleek goed te bevallen. Ook
het communicatieve aspect, het bedrijf is gevestigd aan
het Capitool, pleitte in het voordeel. Uiteindelijk is uit
kostenoogpunt besloten met Drukkerij Ipskamp een
contract voor één jaar aan te gaan. Hiermee werd een
besparing van ca. 20% gerealiseerd. 
Later in het jaar, toen de symposiumcommissie in financi
ële problemen kwam, bleek dat niet alle contract ver
plichtingen nagekomen konden worden. In overleg met
de ConcepTueelcommissie, die al een editie hadden laten
drukken bij Ipskamp, is besloten het contract bij voorbaat
al een jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden. Dit
was voor beide partijen de beste oplossing.

Efficientere besteding: zeefdrukker
ConcepT heeft op jaarbasis een grote besteding aan kle
ding en het borduren/bedrukken hiervan. Door het
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bestuur is een onderzoek gedaan naar de beste borduur-
der/drukker in de omgeving. Hierbij zijn uiteindelijk drie
bedrijven nader onder de loep genomen, namelijk HEVU-
zeefdruk, CampusPrintService en Tex-o-fun. De slotsom
was dat de HEVU-zeefdruk als beste uit de bus kwam.
Vandaar dat dit jaar al het borduur en drukwerk daar aan-
besteed is. Op dit moment heeft het voor ConcepT, in
tegenstelling tot de leden, geen grote financiële voorde-
len, omdat de actieve leden een vaste bijdrage krijgen.
Mocht dit echter in de toekomst veranderen door eventu-
ele bezuinigingen waarbij overgegaan wordt op alleen
een vergoeding voor drukwerk, kan hier zeker geld
bespaard worden.

3.4 Contacten en instanties

Voor het organiseren van sommige activiteiten is het han-
dig of noodzakelijk dit gezamelijk met andere partijen te
doen. In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van
contacten en instanties waar ConcepT het afgelopen jaar
mee te maken heeft gehad en wat de ervaringen hiermee
waren.

Opleiding Civiele Techniek
Het afgelopen jaar is er met verschillende mensen van het
cluster contact geweest. De samenwerking is over het
algemeen prettig verlopen. Vooral met de opleidingsdi-
recteur is op regelmatige basis overlegd. De contacten
betroffen voornamelijk de volgende punten:
- Inhoudelijke advisering van en praktische hulp 

aan een aantal commissies, zoals de 
Symposiumcommissie, de Ouderdagcommissie, 
de ConcepTueelcommissie, de 
Betonkanoracecommissie, de 
Buitenlandreiscommissie en de 
Onderwijscommissie 

- Financiële ondersteuning voor het symposium 
2004

- Samenwerking met de Boekencommissie voor 
het verkrijgen van de studie-informatie

- Meedenken om excursies te koppelen aan vak-
ken

- Beschikbaar stellen van faciliteiten voor diverse 
commissies en activiteiten

- Taart eten met het cluster
- Hulp door de studieadviseuse voor extra stimu-

lans voor het activisme
- Samenwerking met betrekking tot de organisatie

van de opleidingsintroductie
Door de huidige locatie van de ConcepT-kamer in de kel-
der van het CTW-gebouw is het contact met het cluster
Civiele Techniek lastig. Het informele contact is vrij laag
geweest het afgelopen jaar, meestal is het inhoudelijk van
aard geweest. Er is een mailinglist aangemaakt van alle
vakgroepmedewerkers, om het contact met de medewer-
kers te verbeteren en op de hoogte te stellen van de
ConcepT activiteiten.  

Stichting BedrijvenDagen
Het doel van de BedrijvenDagen is studenten kennis te

laten maken met toekomstige werkgevers. Teneinde dit te
bereiken zijn er ook dit jaar weer enkele dagen georgani
seerd waar bedrijven zich konden presenteren middels
stands, lezingen en workshops.
De procedure die werd gehanteerd bij de organisatie van
dit evenement was dezelfde als in 2002.
Studieverenigingen, verenigd in de deelnemersraad, kon
den een lijst met bedrijven inleveren waarop deze door
het BedrijvenDagen-bestuur werden benaderd. De deel
nemersraad heeft personen voor de Raad van Toezicht
aangewezen zodat er gaandeweg het proces voldoende
zicht op het proces was. 
Dit jaar bleek het voor het bestuur, gezien de laagcon
junctuur, moeilijk voldoende geïnteresseerde bedrijven te
acquireren. De repliek bestond uit bedrijven aan te schrij
ven die niet door de deelnemers aangeleverd waren.
Aangezien dit vervolgens niet terdege doorgecommuni
ceerd was, is het meerdere malen voorgekomen dat van
uit de contactpersonen bij bedrijfsrelaties de mededeling
kwam dat zij, in tegenstelling tot wat verwacht werd, wel
op de BedrijvenDagen aanwezig zouden zijn. Het bestuur
is hier op aangesproken. Gevolg hiervan was wel dat er
veel bedrijven aanwezig waren die voor civieltechnische
studenten interessant zijn.
De laagconjunctuur had nog een effect op de
BedrijvenDagen. Toen duidelijk leek te zijn dat de
opkomst van bedrijven tegen zou gaan vallen is de begro
ting naar beneden bijgesteld. Bij de afrekening bleek dit
een onnodige maatregel te zijn geweest, waardoor de
BedrijvenDagen met een batig saldo is afgesloten. Dit
geld zal middels de verdeelsleutel die bij het OS ook voor
afstudeermaanden wordt gebruikt over de studievereni
gingen verdeeld worden. Het precieze bedrag is echter
nog niet bekend aangezien de afrekening nog niet klaar
is.

ConcreeT
ConcreeT is de alumnivereniging van CT&M/CiT en richt
zich op afgestudeerde CT&M/CiT studenten. Het contact
met ConcreeT is van belang voor de functie, die ConcepT
wil vervullen tussen de student en de civieltechnische
wereld. Tussen ConcepT en ConcreeT is de afgelopen
jaren niet veel gebeurd. Om hier verandering in te bren
gen is het bestuur aanwezig geweest op de wissel ALV
van ConcreeT en is er tevens een overleg geweest tussen
een afvaardiging van het ConcepT- en het ConcreeT-
bestuur. Hierin is duidelijk gemaakt dat beide verenigin
gen veel voor elkaar kunnen betekenen. ConcepT kan
gebruik maken van het netwerk wat ConcreeT met haar
alumnileden heeft. ConcreeT kan daarentegen gebruik
maken van de mogelijkheid om via ConcepT in contact te
komen met vierde en vijfdejaars studenten. 
Ook dit jaar is er de werk-na-studie avond georganiseer
in samenwerking met ConcreeT. Deze avond is redelijk
bezocht en van beide kanten waren er alleen positieve
reacties. Vorig jaar is een contract ondertekend waar
alleen de afname van de ConcepTueel werd opgenomen.
Alle edities van de ConcepTueel zijn dan ook verstuurd
naar alle ConcreeT-leden. Getracht wordt om ook voor
volgend jaar dit contract te verlengen, maar het wachten
is op de ALV van ConcreeT, waar dit goedgekeurd moet

Jaarverslag.qxd  13-01-2004  12:41  Pagina 10



Jaarverslag 2003, concept - versie

worden.

Overleg Studieverenigingen
Het Overleg Studieverenigingen (OS) is de koepel van de
studievereniging aan de UT. Het OS vertegenwoordigt de
studieverenigingen richting de Student Union via het koe-
peloverleg. Binnen het OS worden veel zaken besproken,
die voor de verenigingen interessant zijn.

Werkgroep afstudeermaanden
Ieder jaar wordt er binnen het OS een commissie inge-
steld, die kijkt naar de veranderingen in de verdeling voor
afstudeermaanden binnen de koepel studie. ConcepT
heeft hier ook in deelgenomen. Ten opzichte van vorig
jaar waren er enkele zaken veranderd. Zo moest de nieu-
we studieverenging Paradoks toegevoegd worden. Helaas
kreeg de koepel studie niet meer maanden toebedeeld
door DiSC, waardoor alle studieverengingen achteruit zijn
gegaan in maanden. Er is een brief naar DiSC gestuurd
met het verzoek tot meer maanden, deze is echter afge-
wezen.
De maanden worden verdeeld via een sleutel, waarbij de
grootte van de vereniging, het symposium en buitenlan-
dreizen/studiereizen belangrijke factoren zijn. Doordat
ConcepT dit jaar in ieder geval geen studiereis ging orga-
niseren zijn we hier ook iets op gekort. ConcepT krijgt
echter nog wel maanden voor de studiereis, omdat er een
intentie bestaat om eens in de 2 à 3 jaar een studiereis te
organiseren. 

Boekencontract
Eind 2003 liep het oude boekencontract met de Bruna.nl
af. Vandaar heeft het OS-bestuur voor de zomervakantie
het mandaat gekregen om contract-onderhandelingen te
voeren met verschillende boekenleveranciers. Uiteindelijk
bleek Bruna.nl het beste contract te bieden met een kor-
ting van 13% op de inkoopprijs, welke oplopend is bij een
grotere afzet. De handtekeningen zijn halverwege novem-
ber onder het contract gezet. Inter-Actief, Ideefiks en
Daedalus hebben besloten niet mee te doen met het
contract.

SU werkgroep
De OS-werkgroep 'Student Union partnerships' is de
werkgroep die is ingesteld naar aanleiding van het beleid
van de Student Union omtrent haar partnerships.
In het beleid van de Student Union was voorzien in een
uitbreiding van het partnershipsbeleid naar recruitmen-
tactiviteiten. Van oudsher het soort activiteiten waar stu-
dieverenigingen hun externe gelden uit onttrekken. Deze
plannen werden dan ook als een bedreiging gezien voor
de activiteiten van de studieverenigingen.
Naar aanleiding van deze constatering is het OS met de
Student Union in discussie gegaan. Gezien de onwrikbare
houding van de Student Union ten aanzien van dit onder-
werp is het overleg gestagneerd op een punt waarop een
compromis voorhanden was. Dit behelsde het opstellen
van randvoorwaarden waaronder de Student Union zich
toch bezig kan houden met recruitmentactiviteiten.
Hiermee kwam het oorspronkelijke uitgangspunt in
gevaar. Om deze impasse te doorbreken is de discussie
breder getrokken. 

ConcepT heeft in dit overleg een pro-actieve rol ingeno
men die zich uitte in het opstellen van analyses en docu
menten ten behoeve van de brede discussie. Op het
moment van schrijven is de discussie echter nog steeds
gaande. Verwacht wordt dat hier op korte termijn geen
resultaat geboekt wordt.

Student Union
De Student Union heeft als missie het bevorderen van de
academische vorming en het welzijn van de studenten
aan de UT. Dit probeert men onder andere te bereiken
door middel van onderzoek in het onderwijs, het beheren
van de Union-gebouwen. Het organiseren van de
Introductie via de IK. Tevens het afsluiten van partners
hips met bedrijven, zoals Grolsch en Pepsi hoort bij het
takenpakket van de Student Union. Daarnaast wil de
Student Union contracten gaan afsluiten met bedrijven
voor andere dan commerciële doeleinden. De studievere
nigingen hebben hier grote bezwaren tegen, hierover
staat meer geschreven in het stuk onder de kop OS; SU
werkgroep. 
Ook worden er geregeld cursussen voor bestuurders
georganiseerd. ConcepT heeft het afgelopen jaar hier
geregeld aan meegedaan. ConcepT is tevens aanwezig
geweest op de deelnemersraad-vergaderingen en andere
meedenkers bijeenkomsten. Daarnaast heeft de Student
Union sponsor- en subsidiefondsen waar de verenigingen
aanspraak op kunnen maken. ConcepT heeft hier het
afgelopen jaar gebruik van gemaakt voor onder andere
de BetonKanoRacecommissie, de Buitenlandreiscommis-
sie, de Galacommissie en de Symposiumcommissie 2004.

OOC
De FO heeft met behulp van de OOC-vergaderingen con
tact gehouden met de andere onderwijs commissarissen.
De vergadering waren vooral op het gebied van de bache
lor/master invoering nuttig. Tevens zijn allerhande pro
blemen bij de studieverenigingen op het gebied van
onderwijs ter sprake gekomen.

StOC
Het afgelopen jaar heeft de FO de vergaderingen van het
StOC zelden bezocht. Voor de zomervakantie kwamen
enkele onderwijscommissarissen tot de conclusie dat het
StOC niet goed functioneerde. In oktober is het huidige
StOC bestuur gedwongen afgetreden en is er een interim-
bestuur aangesteld. In dit bestuur heeft de FO plaatsge
nomen. Het StOC is geëvalueerd en er is een nieuw plan
van aanpak geschreven over de functie die het StOC zou
moeten bekleden. 

Studieverenigingen op de UT
Het afgelopen jaar is er zeer goed informeel en formeel
contact geweest met de (studie)verenigingen binnen de
UT. ConcepT heeft zich duidelijk geprofileerd bij het OS,
commissies van het OS, de StOC, het OOC en de bestu
rswissels. Ook zijn er koffieafspraken gemaakt met ande
re verenigingen voor nadere kennismaking. Daarnaast
zijn andere verenigingen uitgenodigd voor het ConcepT-
feest, het Gala en het Symposium. Wederzijdse uitwisse
ling van de verenigingsbladen en almanakken heeft ook
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plaatsgevonden. Enkele verenigingen zullen nu speciaal
worden toegelicht.

CTW-verenigingen
De verenigingen Newton en Daedalus behoren net als
ConcepT tot de CTW- verenigingen. Het afgelopen jaar is
er geregeld tussen deze verenigingen overleg gevoerd
over de gang van zaken binnen de faculteit. Vooral de ver-
bouwing van het CTW-gebouw stond vaak op de agenda. 
Het afgelopen jaar is er veel veranderd met de gebouwen
op de UT. Ook de komende jaren zal de UT onderhevig
zijn aan verbouwingen. Het CvB heeft tevens andere hu-
rbedragen vastgesteld voor de ruimtes binnen de facul-
teiten. Op het moment van schrijven is hier nog veel
onduidelijkheid over. Het staat in ieder geval vast dat de
huurprijzen omhoog gaan. Voor de faculteit CTW zal dit
echter niet gelden, omdat de faculteit een financiële bij-
drage ontvangt uit een landelijk subsidiefonds. Vandaar is
ConcepT ook geen hogere huur aangerekend dan was
begroot. 

Daedalus/ Paradoks
Daedalus zit op dit moment nog op verdieping vier van de
Horsttoren in twee projecthokken. Paradoks is in de
kamer naast Newton gevestigd. Deze twee verenigingen
zullen de komende jaren groot worden met een jaarlijkse
instroom van minimaal 100 studenten. De faculteit heeft
na veel overleg voor Paradoks en Daedalus een nieuwe
ruimte gereserveerd, namelijk het zogeheten mortuarium
naast de Newton-borrelkelder. Beide verenigingen zullen
na de verbouwing ongeveer 50 m2 krijgen. De ruimte
voor de borrelkelders zullen dezelfde indeling krijgen als
het studentenplein voor de ConcepT-kamer.
Oorspronkelijk hadden de verenigingen voor 2004 de
ruimtes in gebruik moeten nemen. Door verschillende
redenen is dit nog steeds niet het geval en ook geduren-
de het komende jaar zal de uitvoering nog niet zeker zijn.
ConcepT heeft Paradoks vanaf november de mogelijkheid
gegeven mee te borrelen met de reguliere borrels van
onze vereniging. Dit had de reden dat de borrels van
ConcepT niet goed bezocht werden. Door de inbreng van
Paradoks werd gehoopt dit te verbeteren. Paradoks bor-
relde altijd met Arago mee, echter liep dit contact erg
stroef. Aangezien zij de in het CTW-gebouw gevestigd zul-
len worden, leek ons het voor Paradoks ook een mooie
gelegenheid. Er is besloten in ieder geval tot februari te
wachten met verdere stappen. Het bestuur 2004 zal een
evaluatie moeten uitvoeren en dan beslissen de proefpe-
riode verder door te zetten, te stoppen of wellicht
Paradoks verder te betrekken in de borrels. Gedacht kan
dan worden aan Paradoks-leden te betrekken in de bor-
relcommissie, het betalen van een deel van de kelderhuur
e.d.

Studievereniging buiten UT algemeen
Ook met de studieverenigingen in andere steden is for
meel of informeel contact geweest. Practische Studie,
CHEOPS, Intermate en Koers zijn hier goede voorbeelden
van. Vooral met PS is geregeld contact geweest op open
dagen, wissels en over Rijkswaterstaat. De twee grote
verenigingen waar ConcepT van oudsher veel contact
mee heeft, worden hieronder verder toegelicht.

Het Gezelschap Practische Studie
Practische Studie is de studievereniging van de opleiding
Civiele Techniek aan de TU Delft. Het afgelopen jaar is er
meerdere keren contact geweest tussen beide studiever
enigingen. Zo heeft het bestuur de constitutieborrel van
PS bijgewoond. Daarnaast is er contact geweest tijdens
dagen als de Betondag, Staalbouwdagen en de
BedrijvenDagen van de UT en de Civieltechnische
Bedrijvendagen in Delft. Tevens heeft er op PR-gebied
veel kennisoverdracht plaatsgevonden. Op het gebied van
PR is er overlegd over hoe te handelen met de teruglo
pende sponsoring. Er is onder andere samen met PS een
bezoek gebracht aan Rijkswaterstaat. Verder is er ook een
brief opgesteld naar RWS, waarin aandacht voor onze
situatie werd gevraagd.  

CHEOPS
CHEOPS is de studievereniging van de opleiding bouw
kunde aan de TU Eindhoven. Het bestuur van ConcepT is
aanwezig geweest bij de constitutieborrel van CHEOPS.
De studievereniging uit Eindhoven is op ons symposium
aanwezig geweest en zullen het komende symposium
hoogstwaarschijnlijk ook weer van de partij zijn.

KIvI
Het KIvI staat voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
en is de grootste belangenvereniging voor ingenieurs in
Nederland. De afdeling Oost-Nederland in Enschede is
een handig netwerk en partner tijdens activiteiten. Zij
hebben een breed netwerk van studenten en bedrijven,
die bijvoorbeeld voor sprekers kunnen zorgen. In het
begin van het van het jaar heeft de InducCie in samen
werking met het KIvI een lunchlezing georganiseerd. Het
onderwerp was kwaliteitsbeheersing van civieltechnische
projecten. Daarnaast hebben de beide
Symposiumcommissies de mogelijkheden van het KIvI
gebruikt om de symposia te promoten.
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4. Realisatie Beleidsdoelstellingen

Het bestuur heeft bij zijn chargering op 23 januari 2003 en tijdens de ALV van 25 maart zijn beleidsplan
gepresenteerd. Hierin zijn een aantal beleidsdoelstellingen geformuleerd. In dit hoofdstuk zal worden
ingegaan op de realisatie van deze beleidspunten.

4.1 Investeren in de continuïteit van
ConcepT

Bij de opvulling van ons bestuur is gebleken dat de conti-
nuïteit van ConcepT in het geding was. Het bestuur 2003
had zich het doel gesteld dit niet meer voor te laten
komen in de nabije toekomst. Ondanks het vierkoppige
bestuur en dus het feit dat er minder tijd kan worden
besteed aan promotie en interne zaken, zijn wij van
mening hierin geslaagd te zijn. 
Alhoewel in het begin van het bestuursjaar het vullen van
de commissies moeilijk was, zien we in de tweede helft
van het bestuursjaar meer dan goed gevulde commissies.
Ook met het oog op het volgende jaar zien wij genoeg
mogelijkheden om de belangrijke commissies en het
bestuur rond te krijgen. De doorstroming van de genera-
tie 2002 is goed gelukt. Ook van de generatie 2003 zijn
veel leden actief geworden. Het voorgedragen kandida-
tsbestuur bestaat uit een mooie afspiegeling van ons
ledenbestand, met twee tweedejaars, twee derdejaars en
een HTS-instroomer. De beleidspunten worden nader
besproken in de volgende alinea's.

Bevorderen van de betrokkenheid van de leden
Elk lid moet weten wat ConcepT inhoud en wat de moge-
lijkheden zijn binnen de vereniging. Dit begon voor de
eerstejaars bij de introductie. Aan de CiT-doegroepen is
vooraf aan de introductieperiode duidelijk gemaakt dat zij
voor de vereniging veel kunnen betekenen middels een
gesprek met alle doegroepouders. In dit gesprek is aan-
gegeven dat de eerstejaars belangrijk zijn voor ConcepT.
Tevens is er nadruk op gelegd dat de doegroepouders
veel over ConcepT vertellen en zich positief uitlaten hier-
omtrent. Daarnaast was er een borrel georganiseerd in de
introductieweek in de borrelkelder. Op de borrel waren
alle doegroepen aanwezig. Tijdens het introductiekamp
hebben de activisten en de commissies zich geprofileerd
door met de eerstejaars te praten over ConcepT en
tevens commissiekleding te dragen. 
Drie weken na de introductie is er een commissiemarkt
georganiseerd. Doel van deze markt is de verschillende
commissies van ConcepT onder de aandacht te brengen.
De markt is gehouden in de borrelkelder en goed bezocht.
Er zijn deze middag 23 eerstejaars actief geworden.
De betrokkenheid van de leden uit zich in eerste instantie
in de deelname van activiteiten. In het begin van het jaar
is gesteld dat de kwaliteit van de te organiseren activitei-
ten belangrijker was dan de kwantiteit. Er is daarom
gekeken naar het organiseren van activiteiten voor ver-
schillende doelgroepen. Hierbij valt te denken aan eerste-
jaars, ouderejaars, HTS-ers, maar ook voor de verschil-
lende stromingen. Daarbij moet ook gezorgd worden dat

activiteiten niet te dichtbij elkaar worden gepland, dat
komt namelijk niet ten goede aan de opkomst. Om dit te
voorkomen is aan het begin van het jaar een kalender
opgesteld waarbij elke commissie heeft aangegeven wan
ner zij een activiteit wilden organiseren. 
Naast het organiseren van leuke, interessante activiteiten
is ook de promotie erg belangrijk voor een hoge opkomst.
In het begin van het jaar is daarom een overleg gewees
met de Excie, Induccie, Akcie en het bestuur. Het doel van
dit overleg was om duidelijk te maken dat de promotie
erg belangrijk is. Na dit overleg is er een PR-intern over
leg ingesteld, welke werd voorgezeten door de
Functionaris Interne Betrekkingen. Tijdens het overleg
werd de promotie gecoördineerd en gepland. Dit overleg
had de intentie om duidelijk te maken hoe te promoten en

te evalueren wat er beter kon. Helaas is het een aantal
keer voorgekomen dat de opkomst op actviteiten niet
hoog was. Het is moeilijk een duidelijke reden hiervoor
aan te wijzen. Meestal gaat het gepaard met een te kort
aan promotie en een slechte timing van de activiteit in
verband met colleges. 
De mogelijkheden voor ConcepT om haar activiteiten te
promoten zijn de posters, collegepraatjes, De Brug, de
blokmail en de active desktop. Vooral de laatste mogelijk
heid blijkt van grote waarde te zijn. Na de verhuizing van
de computerzaal van CiT van de zevende naar de negen
de verdieping, was er onduidelijkheid onder de leden over
de activiteiten van ConcepT. In januari 2004 is de active
desktop terug gezet op de computers op de negende ver
dieping.      
Naast de promotiemogelijkheden zoals boven beschre
ven, is geprobeerd ook de standaard bestuurszaken te
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veranderen en zo meer mensen te bereiken. Het uitbe-
steden van de kamerdiensten was ten eerste bedoeld om
de werkdruk van de bestuurders af te laten nemen.
Echter is een kamerdienst laten draaien door een lid
tevens een goede mogelijkheid hem/haar nader met
ConcepT kennis te laten maken.  Er is dan ook voor geko-
zen om eenmaal in de week de kamerdienst over te laten
nemen door geïnteresseerde jonge leden. 
De boekenverkoop is de gelegenheid wanneer alle leden
naar de ConcepT-kamer komen. Dit moment is dus tevens
het moment voor promotiemogelijkheden. De eerste twee
boekenverkopen zijn in de borrelkelder gehouden met
onder andere deze reden. In de borrelkelder is namelijk
meer ruimte voor zowel de boekenverkoop als promotie-
mogelijkheden. De laatste boekenverkoop is weer terug-
gegaan naar de ConcepT-kamer doordat de techniek niet
toereikend genoeg was om een PIN-apparaat gedegen te
laten werken op zo'n grote afstand. Tijdens deze boeken-
verkoop heeft bijvoorbeeld de eerstejaarscommissie han-
dig gebruik gemaakt voor de promotie van het eersteja-
rsfeest.
Het opvullen van bestuur 2003 was een groot probleem,
wat er toe heeft geleid dat het huidige bestuur uit vier
leden bestaat. In het eerste gedeelte van het jaar was het
tevens erg lastig om commissies te vullen. In ons beleids-
plan is duidelijk opgenomen dat er een goede basis
gevormd moet worden om leden betrokken te krijgen. Dit
streven en onder andere het wegvallen van
Rijkswaterstaat heeft er toe geleid dat het bestuur goed
is gaan nadenken over de functies van onze vereniging. 
Kort gezegd heeft ConcepT op dit moment als een van de
belangrijkste taken een faciliterende rol door tussen de
opleiding en de leden te gaan staan. De belangrijkste
activiteiten om dit te bereiken zijn de boekenverkoop, de
controle op het onderwijs en het introkamp. Daarnaast
heeft de studievereniging als taak activiteiten naast de
studie te organiseren, die de studie verbreden en meer
diepgang geven. Dit wordt onder andere bereikt door het
organiseren van symposia, excursies en lezingen. Verder
wil de studievereniging een sociale rol spelen voor de
leden door middel van gezelligheidsactiviteiten als borrels
en andere activiteiten. Daarnaast wil ConcepT veel toe-
voegen aan de persoonlijke ontwikkeling van haar leden
naast de studie. Dit kan door het zelf organiseren van
activiteiten in commissies, waardoor studenten verant-
woordelijkheid krijgen, leren samenwerken, organiseren
e.d.
Na deze analyse heeft het bestuur zichzelf de vragen
gesteld of een studievereniging in de huidige vorm nog
bestaansrecht heeft over tien jaar? Komt het huidige aan-
bod van de ConcepT nog overeen met de wensen van
haar leden? Zou de studievereniging meer voor haar
leden kunnen betekenen? Dit zijn moeilijke vragen om
antwoord op te geven en misschien is er geen antwoord
voor. 
Onze eigen interpretatie is dat het aanbod van ConcepT
voldoet aan de wensen van de leden. Echter is dit
uiteraard moeilijk hard te maken en ook moeilijk te
onderzoeken. Toch hebben wij dit in ons jaar geprobeer
door de faculteit GW te benaderen. Er zijn gesprekken en
stukken uitgewisseld met de stagebegeleidster van deze

faculteit met het doel een onderzoek door een TCW-stu
dent uit te laten voeren. Het onderzoek behelsde de vraag
of de activiteiten van ConcepT aansluiten bij de wensen
van de leden. Helaas is er van faculteit GW verder niets
meer vernomen en is het onderzoek niet doorgegaan. 
ConcepT heeft vervolgens zelf de vraag of een studiever
eniging meer voor haar leden zou kunnen betekenen
onderzocht. Volgens het bestuur kan een studievereniging
naast onderwijs, verdieping van de studie en faciliteren in
boeken en zelfontplooien van haar leden, tevens het wer
ken bij bedrijven stimuleren. Het beleidsstuk ConnecT is
hierover opgesteld; voor nadere informatie kijk kop
ConnecT in hoofdstuk Algemene Bestuurszaken. Helaas is
gebleken dat deze doelstelling op dit moment nog te hoog
gegrepen is, maar voor in de toekomst zeker iets om op
terug te komen.

Ervaringsoverdracht/carrièrepaden
Elk jaar is er een verloop van actieve leden. De ervarin
gen die zijn opgedaan, moeten zo goed mogelijk bewaard
blijven binnen de vereniging. Dit is gedaan door iedere
projectcommissie een evaluatie te laten schrijven en de
procescommissie haar activiteiten te laten evalueren. In
de evaluatie worden de goede, maar ook slechte punten
opgenomen zodat in de toekomst dezelfde fout voorko
men kan worden. Voor de bezetting van de procescom
missies is gezorgd dat deze niet in één keer leeglopen.
Enkele ouderejaars met enthousiaste eerstejaars blijkt
een prima oplossing; kennis en ervaring samen met nieu
we ideeën. Natuurlijk waren ook dit jaar leden, die een
commissie hadden verlaten, bereid om te helpen als er
problemen waren.
Als een lid eenmaal enthousiast is om actief te worden bij
ConcepT moet er vanuit het bestuur worden gedacht over
de rol van deze persoon binnen de vereniging. Er is geble
ken dat het heel moeilijk is om een vooraf opgesteld pad
van een actief lid te sturen. Desondanks zijn er dit jaar
wel enkele voorbeelden te noemen. 

Waarderen en motiveren actieve leden
Een actief lid dat zich gewaardeerd voelt, zal zich meer
betrokken voelen bij de vereniging en gemotiveerder
bezig zijn met commissiewerk. Het eerste punt wat hier
speelt is de sfeer in de ConcepT-kamer. Het is belangrijk
dat leden niet alleen voor commissiewerk naar de kamer
komen, maar ook voor sociale zaken. Dit jaar is gepro
beerd de sfeer te verbeteren door de grote kamer zowel
als gezelligheidruimte en als werkruimte te gebruiken.
Zowel commissiewerk als ontspannende bezigheden
waren hier mogelijk. Uiteraard ging dit gepaard met de
regel dat commissie werk voorrang had boven de ont
spanning. De kleine kamer is wel specifiek als werkruim
te behouden.
Daarnaast is het bestuur met elke commissie een keer
gaan eten. Vaak bij een bestuurslid thuis, maar ook af en
toe in de borrelkelder. De etentjes waren vooral bedoeld
voor het bevorderen van het informele contact tussen de
commissieleden en het bestuur. Dit jaar zijn in tegenstel
ling tot andere jaren maar liefst twee actieve leden bije
nkomsten gehouden om zowel de actieve leden te bedan
ken als een 'wij'-gevoel te creëren. 
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Reorganisatie commissies
ConcepT moet vraaggericht blijven handelen. Als er geen
aanbod van leden blijkt voor een bepaalde commissie
moet serieus afgewogen worden wat het nut en belang
van de commissie is. Er moeten geen commissies in stand
worden gehouden, om "het in stand houden". Hieronder
worden de commissies waarover de vorige passage gaat
besproken. 

Fotocommissie
Dit jaar bleek het onmogelijk om bij elke activiteit foto's
te laten maken door de fotocommissie. Daarom is er per
activiteit een persoon aangewezen om foto's maken,
meestal kwam dit neer op een bestuurder. Door deze
extra schakel duurde het vaak erg lang totdat de foto's
verschenen op de website. De foto's werden uiteindelijk
dan zonder bewerking op de website gezet, wat niet ten
goede kwam aan de kwaliteit. Daarnaast bleek dat de
interesse in de fotocommissie nihil was, waardoor het
moeilijk werd om de bezetting van deze commissie te ver-
groten. Een extra bijkomstigheid was dat er geen foto's
meer besteld werden vanaf de website. Door al deze pun-
ten is in goed overleg met de fotocommissie besloten om
deze op te heffen. 

CTW-feestcommissie
Het vorige bestuur heeft
samen met Newton en
Daedalus de CTW-feestcom-
missie opgestart. Deze com-
missie had tot doel een feest
neer te zetten voor de facul-
teitsverenigingen. Echter liep
de commissie zeer stroef en
vertoonde hierdoor totaal
geen daadkracht. Uiteindelijk
is besloten om ons eenzijdig
terug te trekken uit de com-
missie.  

Studiereiscommissie
In het jaar 2003 is besloten
geen nieuwe studiereiscom-
missie te vormen. Dit heeft
ten eerste de reden dat het
aanbod van actieve leden dit
niet voldoende toelaat. Ten
tweede is het economische tij in Nederland op dit
moment niet gunstig wat een zeer grote faalkans voor de
reis zal betekenen. De studiereis is een evenement dat
zeker veel waarde kan hebben voor ConcepT. De vraag
rest echter of ConcepT er al wel klaar voor is. Het blijkt
dat deze studiereis veel van ConcepT heeft gevergd. Dit
is onder andere te merken aan het feit dat er nu geen
kans bestaat om een nieuwe studiereiscommissie te vor-
men, zonder het continuïteitspunt uit het oog te verliezen.
Het volgende bestuur zal voor de afweging komen te
staan om wel of niet een studiereis te organiseren, maar
moet zich wel realiseren dat ConcepT nog niet de struc-
tuur en de ervaring heeft met studiereizen en dat er dus
in verhouding tot andere studieverenigingen altijd meer
tijd en moeite erin zal moeten stoppen.

4.2 Ondersteunen van leden op onder
wijsgebied

Het afgelopen jaar is de vereniging actief geweest met
het ondersteunen van de opleiding op het gebied van
onderwijs en bewaking ervan. De informatie die hieruit
voortvloeit is aan de belanghebbenden kenbaar gemaa
kt. Deze punten zullen in de volgende paragraaf aan de
orde komen.

Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs
De Onderwijscommissie is dit jaar actief geweest om de
kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Dit is onder
andere gebeurd door het afhandelen van klachten en het
organiseren van evaluatielunches. De meeste klachten
zijn ingediend via de website. Door problemen met de
server zijn niet alle klachten goed doorgekomen. De me
ste klachten kwamen door de verschuiving van de com
puterzaal van vloer zeven naar vloer negen. De werkplek
ken waren niet goed, deze zijn op dit moment verbeterd. 
Dit jaar zijn er wederom geen vakevaluaties gehouden.
De meeste vakken en pakketten zijn besproken tijdens de
evaluatielunches. Deze lunches worden in samenwerking
met de heer van Lieshout en mevrouw Rinket georgani

seerd. 
Het PMS (Probleem
Monitoring Systeem) heeft dit
jaar zijn werk goed gedaan.
In dit systeem worden de
klachten met hun uitkomst en
de output van de evaluatie-
lunches opgenomen. Voordat
het trimester begint, worden
aan de opleidingsdirecteur
gegevens doorgegeven van
vakken waar klachten over
waren. Deze kan op zijn beurt
met de docenten praten over
de klachten en de oplossin
gen. Het PMS is continu bijge
werkt. 
De CRG's (College Response
Groepen) zijn dit jaar vooral
toegepast op de B1 en B2

vakken maar hebben weinig opgeleverd. De bedoeling is
dat de studenten direct met de docent na een college
kunnen praten over de vorm van het college en hoe het
verbeterd zou kunnen worden. Hierdoor kunnen klachten
aan het einde van het vak uitblijven. Dit jaar heeft de
Functionaris Onderwijs geen zitting genomen in de
Opleidingscommissie. 

Informatievoorziening naar studenten
De informatievoorziening was via de website was dit jaar
matig. De site is niet vaak vernieuwd. De
Onderwijscommissie heeft wel de klachten op de site
gezet, zodat de studenten weten wat er speelde. De ten
tamenbank is vernieuwd op de site. Bijna alle tentamen
zijn nu op papier verkrijgbaar en te bekijken danwel te
downloaden van de website. De FO heeft in elke editie

Deelnemers China Challenge
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van de ConcepTueel een stuk geschreven. Hierin is gepro -
beerd de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs
onder de aandacht te brengen bij de studenten. Tijdens
de actieve ledenbijeenkomsten heeft de FO ook de rele-
vante ontwikkelingen kenbaar gemaakt. De Brug is
gebruikt om relevante mededelingen van de onderwijs-
commissie kenbaar te maken. De FO is natuurlijk ook het
aanspreekpunt geweest, wanneer er voor de individuele
student onduidelijkheden of problemen waren omtrent
het onderwijs.

Actieve rol spelen in huidige en toekomstige ont-
wikkelingen
Dit jaar heeft de FO een actieve rol gespeeld in de ont-
wikkelingen van het Studenten Onderwijs Convent
(StOC). Het zittende bestuur van het StOC is afgezet,
omdat zij haar taak niet goed vervulde. Er is een interim-
bestuur aangesteld die als taak had het StOC te evalue-
ren en een nieuwe invulling te geven aan dit convent. In
dit interim-bestuur heeft de FO plaats genomen.
Aangezien in het StOC belangrijke ontwikkelingen die uni-
versiteitsbreed spelen besproken worden, is het belang-
rijk dat het blijft bestaan. 
Dit jaar hebben er enkele ontwikkelingen plaatsgevonden,
zoals de invoering van  40 collegeweken in plaats van 42.
Door deze ontwikkeling valt de introductie samen met de
Saxion Hogeschool en beginnen de colleges op de uni-
versiteit gelijk met de universiteiten in Delft en
Eindhoven. Een andere ontwikkeling is de invoering van
de 5 ECTS. Door deze richtlijn wil de universiteit zich
beter profileren ten opzichte van de andere technische
universiteiten. 

4.3 Activiteiten op PR gebied

Ook dit jaar is er weer de nodige aandacht geschonken
aan een duidelijke profilatie van ConcepT en Civiele
Techniek aan de Universiteit Twente. Het beleid dat hier-
toe moest leiden is verwoord in een drietal beleidsdoel-
stellingen.
- Onderhouden en intensiveren van bestaande 

externe contacten
- Bekend maken van CiT en ConcepT
- Coördinatie en ondersteuning van commissies op

PR-gebied
Aan de hand van deze punten zal een overzicht worden
geschetst van de activiteiten op dit gebied.

Onderhouden en intensiveren van bestaande exter-
ne contacten
Het jaar 2003 werd op extern gebied erg beïnvloed door
de recessie waar de gehele wereld zich in het begin van
het jaar in heeft bevonden. Onderhoud en intensivering
heeft dan ook niet altijd geleid tot een correcte financiële
weerspiegeling hiervan. Dit simpelweg omdat bij veel
bedrijven in tijden van schaarste arbeidsmarktcommuni-
catie, recruitment en communicatie de afdelingen zijn
waar de klappen vallen. 
Vanuit ConcepT is dan ook in eerste instantie de aandacht
uitgegaan naar het an sich onderhouden van de relaties.

Hierbij is altijd gestreefd naar een zo persoonlijk moge
lijke benadering van bedrijven, wat vaker dan voorgaand
jaar tot uiting kwam in het afleggen van bedrijfsbezoeken.
Bij het plannen hiervan is de nodige aandacht uitgegaan
naar het afleggen van bezoeken aan bestaande contac
ten. Ook is er naar gestreefd aanwezig te zijn op andere
externe georganiseerde activiteiten. Zo is er een bezoek
gebracht aan de civieltechnische BedrijvenDagen van
Praktische Studie, de Studentenstaaldag, de
Staalbouwdag van 'Bouwen met Staal', de BetonDag, de
ALV van de Betonvereniging en natuurlijk de
BedrijvenDagen van de Universiteit Twente.
Ondanks de waardering die vanuit de bezochte instanties
kwam voor de persoonlijke benadering hebben sommige
bedrijven toch besloten de samenwerking te verminderen
of zelfs geheel op te zeggen of contractverlenging uit te
stellen. Voorbeelden hiervan zijn Grontmij, PRC
Bouwcentrum en Arcadis, welke door interne, organisato
rische problemen gedwongen waren tot dergelijke stap
pen. Het meest zorgwekkende voorbeeld is natuurlijk
Rijkswaterstaat.
In het begin van 2003 is vanuit RWS de mededeling geko
men dat, gezien de toekomstige reorganisatie de continu
ïteit van de bijdragen wellicht op de tocht zou komen te
staan. Vanuit ConcepT is toen contact gezocht met
Praktische Studie om dit probleem gezamenlijk op te los
sen. In deze context is in mei een gezamenlijk bedrijfsbe
zoek afgelegd alwaar ons de situatie van RWS, nu en in
de toekomst, is uitgelegd. Concreet behelsde de reorga
nisatie een ontslag van 3000 werknemers en de uitbeste
ding van de arbeidsmarktrecruitment middels een SLA
naar een stafdienst van het ministerie van V&W. Er zijn
met betrekking tot communicatie wederzijdse afspraken
gemaakt om de overgang zo soepel mogelijk te laten ver
lopen. Vervolgens is samen met PS een brandbrief naar
het directoraat-generaal gegaan om de ernst van de situ
atie te onderstrepen.
Dit alles heeft echter niet mogen baten. Toen de contract
verlenging ter sprake kwam bleek de onlangs opgericht
afdeling nog niet op de hoogte te zijn van de relatie, die
ConcepT voorheen met Rijkswaterstaat had. Voorgestelde
bedrijfsbezoeken werden afgehouden met het argument
dat de afdeling nog geen budget had. De verwachting is
dat hier medio februari meer duidelijkheid over zal zijn.
Contractbesprekingen vielen echter niet meer te ver
wachten in dit verenigingsjaar. Wel is een afspraak
gemaakt voor het begin van volgend jaar om het contact
met de nieuwe afdeling te initiëren en de toekomst te
bespreken. Duidelijk is dat het contact met
Rijkswaterstaat in het volgende jaar de nodige aandacht
verdient.
Door deze tegenslag gewezen op de financiële afhanke
lijkheid van de vereniging, is het PR-beleid een weinig bij
gesteld. Alternatieve samenwerkingsvormen hebben
geresulteerd in een verenigingscontract met Drukkerij
Ipskamp, waardoor een besparing van 20 procent op al
het drukwerk gerealiseerd kon worden en een uitbreiding
van het relatiebestand met interessante bedrijven als
Shell, Fugro, VolkerWessels en Ingenieursbureau
Amsterdam. De verwachting is dat deze risicospreiding in
de toekomst voor een constantere instroom van externe
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gelden door middel van sponsoring zal leiden. Ook heeft
een grotere portefeuille van kleinere sponsors in een stij-
gende conjunctuur meer potentieel.

Bekend maken van CiT en ConcepT

Zoals al eerder is vermeld heeft het bekend maken CiT en
ConcepT vorm gekregen door het afleggen van bedrijfs-
bezoeken en het bezoeken van vakgerelateerde activitei-
ten. In totaal zijn er 15 bedrijfsbezoeken afgelegd. Door
bij bedrijfsbezoeken aan de hand van een presentatie de
opleiding en ConcepT te illustreren hebben veel bedrijven
een duidelijker beeld gekregen van de inhoud hiervan. De
ervaring is dat dit veelal positief ontvangen is.
Toch blijft er nog enige onduidelijkheid bestaan over de
inhoud van de studie. Ook is het nog niet alle bedrijven
bekend dat Civiele Techniek niet alleen in Delft wordt
gegeven. Dit kwam onder andere naar voren in het
bezoek aan de BedrijvenDagen van Practische Studie. Het
wordt geadviseerd volgend jaar de ingezette koers door
te zetten en een actieve profilering van CiT en ConcepT
na te streven.

Coördinatie en ondersteuning van commissies op
PR-gebied
Om enige consistentie en professionaliteit in de externe
communicatie te waarborgen is het essentieel dat com-
missieleden, belast met PR-gerelateerde taken, intensief
begeleid worden. In het jaarverslag van 2002 is deze taak
uitgesplitst in vier primaire werkzaamheden.
1. voorbereiden van een nieuw commissielid op de 

PR-functie
2. bewaren en doorgeven van de door de commis-

sie opgedane kennis
3. begeleiden van commissieleden bij 

PR-activiteiten
4. afstemmen van PR-activiteiten
Het voorbereiden van nieuwe commissieleden gebeurt
nog steeds door alle nieuwe actieve leden middels een
functiegerelateerd gesprek met een bestuursfunctionaris
inzicht te geven in hun activiteiten en procedures. In dit
gesprek wordt onder andere het stappenplan voor PR met
het nieuwe commissielid doorgenomen. Ook wordt aan-
dacht geschonken aan de opstelling waarmee mensen
bedrijven het best kunnen benaderen.
Het bewaren en doorgeven van de door de commissie
opgedane kennis heeft dit jaar vorm gekregen door het
gebruik van de digitale PR-map ContacT. Om het gebruik 

hiervan zo efficiënt mogelijk te maken is het essentieel
dat de gehele vereniging het systeem gebruikt. In het
begin van het jaar is daarom de gehele PR-database
omgezet in dit nieuwe systeem. Ook de aanpalende
contractgegevens, advertentieplanning, contactmoment
administratie en factuurbehandeling zijn vanaf toen
middels het systeem gecoördineerd. 
Het systeem heeft daarmee ook in hoge mate bijgedra
gen aan het begeleiden van commissieleden bij PR-acti
viteiten. Er is wel gebleken dat het consequent bijhouden
van contactmomenten voor veel commissieleden toch een
hoge drempel is. Om deze te verlagen is het telefoonhok
van ConcepT voorzien van digitale infrastructuur met toe
gang tot het intranet. De overige functies van het
systeem worden door de betrokken commissies met suc
ces gebruikt. Problemen met communicatie over bijvoor
beeld advertentieplanning hebben zich niet meer voorge
daan.
Verder heeft de PR-functionaris van het bestuur de me
ste commissies begeleid, die doorgaans het meeste con
tact met bedrijven hebben. Hier vallen de
Excursiecommissie, de ConcepTueelcommissie en de
Almanakcommissie onder. Dit in aanmerking  genomen,
alsmede de ervaringen met ContacT, is er gekozen om
geen vervolg te geven aan het PR-overleg. Werkoverleg
op informele en onregelmatige basis heeft geleid tot een
consequent PR-beleid, waarbij het bestuur op alle
momenten op de hoogte was van de ontwikkeling bij
commissies.
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5. Commissies

In de loop van 2003 zijn er 21 commissies actief geweest, waarvan het grootste gedeelte nog steeds
actief is. In deze commissies waren in de loop van het jaar ongeveer 120 leden actief. Er kan onder
scheid worden gemaakt tussen procescommissies, die gedurende het gehele jaar een vast takenpakket
hebben, en projectcommissies, die naar een eenmalig hoogtepunt toewerken. In de loop van het jaar is
een aantal projectcommissies opgestart en afgerond. 

5.1 Algemeen

Elke commissie wordt geleid door een voorzitter met da-
rnaast meestal een secretaris en penningmeester.
Afhankelijk van de aard van de commissie zijn vaak nog
andere functies gedefinieerd, zoals PR-functionaris of
Functionaris PR-intern. Het coördinerend bestuurslid van
elke commissie vormde de primaire brug tussen de com-
missie en het bestuur en begeleidde de commissie door
middel van het bijwonen van vergaderingen, het lezen
van de notulen en het geven van gevraagd en ongevra-
gd advies. Daarnaast hadden de commissieleden ook con-
tact met de overige bestuursleden voor meer specifieke
aspecten van het commissiewerk. Ook dit jaar heeft het
bestuur functiegesprekken gevoerd met nieuwe commis-
sieleden om hen te introduceren in de werkzaamheden
van voorzitter, secretaris, penningmeester of PR-functio-
naris.
De Functionaris Interne Betrekkingen zorgt voor het
opstarten van projectcommissies en het aanvullen van
procescommissies. Bij procescommissies gebeurt dit in
samenwerking met de voorzitter van de betreffende com-
missie, bij projectcommissies in samenwerking met een
ander, waar mogelijk coördinerend, bestuurslid.
De verdeling van de commissies onder de bestuursleden
was in 2003 als volgt:

Voorzitter
Symposiumcommissie 2002, Symposiumcommissie 2003,
Buitenlandreiscommissie, Almanakcommissie 2002-2003,
Studiereiscommissie en Galacommissie 2003

Secretaris
Mediacommissie, Introkampcommissie, Eerstejaarscom-
missie, Ouderdagcommissie en Fotocommissie

Penningmeester
Boekencommissie, Borrelcommissie, Aktiviteitencommis-
sie, Studiereiscommissie en Betonkanoracecommissie

PR-functionaris
Almanakcommissie 2003-2004, Excursiecommissie, Con-
cepTueelcommissie en Interactief/educatiefcommissie

5.2 Commissies

Commissieleden die zijn gemarkeerd met "-" hebben in de
loop van het jaar de commissie verlaten, commissieleden
gemarkeerd met "+" zijn in de loop van het jaar lid van
de betreffende commissie geworden.

Aktiviteitencommissie
De Aktiviteitencommissie heeft voor de zomervakantie
een filmmiddag, batavierenrace, poolen & laserquesten
met W.S.G. Isaac Newton en paintballen georganiseerd.
Na de zomervakantie hebben ze als eerstejaarsactiviteit
gebowled. Verder zijn ze met een groep naar de film
geweest en heeft de traditionele kerstlunch plaatsgevon
den. Ze hebben besloten om het zeilweekend te verpla
tsen naar het weekend bij Hemelvaart, omdat dit beter
uitkwam met de planning. Door deze verschuiving heeft
de commissie geld over gehouden aan het einde van het
jaar. 

De commissie bestond dit jaar uit:
Durk Veenstra 
Jaap Hoeve
Eric van Dijk
Edwin Schol -
Daan Mestrum +
Harm Gerrit Nomden +

Almanakcommissie 2002-2003
Op 22 mei 2003 werd de almanak "Beneden Peil" gepre
senteerd tijdens een borrel. Er is bij dit thema naar
gestreefd om vanuit een kritische invalshoek het niveau
van de civieltechnische wereld te benaderen. Er werd
daarbij gedacht aan filevorming, aanbesteding van bouw
projecten en het (inter)nationaal waterbeheer. Met het
oog op deze invalshoek zijn al verschillende bouwonder
nemingen, die in 2002 in het nieuws waren aangeschre
ven om een voorwoord te schrijven. Verder verschaft de
almanak 2002-2003 een beeld aan de leden van ConcepT
en de buitenwereld over wat Studievereniging ConcepT
ondernomen heeft en gaat ondernemen. Daarnaast in
een jaaroverzicht de belangrijke nieuwspunten van het
afgelopen jaar en uiteraard de gebruikelijke smoelen en
gegevens van leden. 
Het bovenstaande is zeer goed gelukt en heeft tot een
mooi boekwerk geleid dat onder andere goed voor de
promotie van de vereniging dient. Een opvallend punt
hierin zijn de fotobalken onderaan de bladzijden, wat
zeker een meerwaarde biedt. Met de drukker zijn geen
problemen opgetreden en tevens met sponsoren is alles
goed afgehandeld. Een puntje van kritiek is alleen de ver
ouderde contacten, die in de almanak staan. Wat betreft
de geldzaken is de almanak ruim onder het begrote
bedrag afgesloten.

De commissie bestond uit:
Timme Bijkerk
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Sjoerd Beumer
Wouter de Hamer -
Niels Entzinger
Joost Kampstra +
Maik van den Berg +

Almanakcommissie 2003-2004
Halverwege november 2004 is de almanakcommissie
2004 opgestart. De commissie heeft dit jaar gekozen voor
het thema 'In het spoor van…'. In de almanak zal onder
andere de staat van het Nederlandse spoor onder de loep
worden genomen. Ook zal de almanak zoals gebruikelijk
een overzicht geven van ConcepTs activiteiten, leden en
omgeving gedurende het afgelopen jaar.

De commissie bestaat uit:
Maarten Cannegieter -
Bart Willems
Bram van Ooijen
Frank Jacobsen
Jacco Vosselman
Robert van Beilen
Gerco Jongejans +

Betonkanoracecommissie
De betonkanoracecommissie is in januari begonnen aan
het bouwen van de kano's. De commissie, die de naam
"Hormigón piraque remera Twenthe" droeg heeft twee
kano's gemaakt met het originele model. De race vond dit
jaar plaats in september op het Veerse Meer in
Kamperland en werd georganiseerd door het ROC
Zeeland uit Vlissingen. Daar is overnacht in een legertent.
De negentien deelnemers zijn afgereisd naar Zeeland en
hebben een gezellig weekend gehad. Voor slechts 20 euro
was er een compleet week-
end geregeld met ontzettend
mooi weer. De resultaten
waren goed, één heren team
heeft de finale bereikt en een
damesteam was derde op de
sprint en tweede in het alge-
mene klassement.

De commissie bestond dit jaar
uit:
Reinier van der Weij
Stefan Deen
Giel Klanker
Hans van Rosmalen
Elian Ineke

Boekencommissie
De boekenverkoop in het
derde trimester van 2002-
2003 heeft voor het eerst plaatsgevonden in de borrelkel-
der. Dit omdat er in de borrelkelder meer ruimte is en de
computers in de kleine kamer hierdoor gebruikt zouden
kunnen worden tijdens de verkoop. Een andere reden
was dat er dan meer ruimte is voor promotiemogelijkhe-
den. De pinkabel is verlengd, zodat er in de kelder gepind
kon worden en er is een internetkabel naar de borrelkel-

der getrokken voor het gebruik van het iBBS. De kabels
hebben tijdens de verkoop voor problemen gezorgd.
Omdat de internetkabel kapot ging was de commissie
genoodzaakt terug te keren naar de kleine kamer. De
tweede verkoop voor het eerste trimester van 2003-2004
heeft weer in de borrelkelder plaatsgevonden. Er is een
nieuwe internetkabel gelegd, maar de pinkabel bleek
onbetrouwbaar en ging kapot. Verder was er in die week
een borrel gepland, hierdoor zijn is er weer uitgeweken
naar de kleine kamer. 
Na deze tegenslagen is besloten om de verkoop voor het
tweede trimester van 2003-2004 in de kleine kamer te
laten plaatsvinden. Door de verbouwing van deze kamer
is er meer ruimte vrij gekomen, zodat het logistiek goed
mogelijk is daar de boeken te verkopen. Het contact met
Bruna.nl verliep over het algemeen redelijk goed, echter
de boeken voor het derde trimester van 2002-2003 waren
bij de verkeerde studieverenigingen geleverd. Na wat
heen en weer geschuif zijn de boeken toch nog goed
terecht gekomen. 

De commissie bestond dit jaar uit:
Gerco Jongejans
Josine Reinhoudt - 
Anton Hagens -
Niels Fikse +

Borrelcommissie
In principe is door het gehele jaar heen om de twee
weken een borrel gehouden. Tevens zijn er veel afstu
deerborrels in de borrelkelder geweest. Ten slotte hebben
enkele studieverenigingen, zoals Siriuss en Paradoks hun
wisselborrel bij ConcepT gehouden.
Dit jaar heeft de borrelcommissie het plafond vernieuwd

door geluidsisolerende platen
te plaatsen. Deze kostten
minder dan gereserveerd
was. Toen een nieuw plafond
ter sprake kwam is altijd
gedacht aan een systeempla
fond.  Een systeemplafond is
echter veel duurder dan de nu
aangebrachte geluidsisoleren
de platen. Er zijn nieuwe
geluidsboxen aangeschaft,
waardoor het geluid een stuk
verbeterd is. De commissie
heeft nog meer plannen om
de borrelkelder te verbeteren,
maar hier zal volgend jaar
naar gekeken worden. Vanaf
het begin van dit collegejaar
borrelt Paradoks mee.
Hierdoor zijn de reguliere bor

rels drukker geworden en organiseert Paradoks borrels in
onze kelder. Na de bestuurswissel wordt verder gekeken
naar een verdergaande samenwerking,. Hierbij valt te
denken aan leden van Paradoks in de borrelcommissie en
een financïele bijdrage aan de huur.

De borrelcommissie bestond dit jaar uit:

BetonKanoRace
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Niels Minnen
Sjoerd de Ruiter
Niels van Dalen
Joost Eijkman
Geert van der Heijden
Evert van Lieshout
Maarten Cannegieter -
Roel Massink
Robin Nieland
Harold Topper
Bart Willems
Peter Dourlein -
Gerco Huisman +
Pieter Tiemessen +
Roel Reuser +
Roy Spenkelink -

Buitenlandreiscommissie
In navolging op vele reizen door Europa in het verleden is
er in april weer een Buitenlandreiscommissie opgericht.
De commissie had het doel gesteld om een vijfdaagse
rondreis door Engeland te organiseren. Er is ook gekeken
naar alternatieve bestemmingen als Polen, Tsjechië en
Denemarken/Zweden. Ook is de optie uitgezocht om in
plaats van één grote bus de reis met kleine busjes te
maken, dit omdat vorig jaar de deelnemersaantallen flink
tegenvielen.
Lang was de haalbaarheid onzeker door tegenvallende
sponsorinkomsten en het tekort aan bevestigingen voor
projecten. Uiteindelijk kwam echter alles op zijn pootjes
terecht. Het streven van 50 deelnemers is niet gehaald,
maar met 40 man was de reis ook nog goed mogelijk en
zeer geslaagd. De inzet van de commissie heeft geresul-

teerd in een vijfdaagse busreis naar Londen en Liverpool
voor 200 euro per persoon. Projecten als de Tower
Bridge, een dammencomplex, de haven in Liverpool, het
milleniumdome en een groot nieuw treinstation voor de
hogesneltrein werden in deze dagen bezocht. 

De Buitenlandreiscommissie bestond uit:
Marlijn Baarveld 

Josine Reijnhoudt
Maik van den Berg
Gerco Jongejans

ConcepTueelcommissie
De commissie heeft dit jaar weer vijf reguliere edities van
ConcepTueel verzorgd. Met het vertrek van enkele erva
ren commissieleden, net na de zomervakantie, dreigde er
het gevaar van onderbezetting en ervaringsverlies. De
commissie heeft gedurende enige tijd geopereerd met
vier man, ondanks de hoge tijdsdruk die dit opleverde
heeft dit niet geleidt tot ernstige gevolgen met betrekking
tot de planning. Dat dit weinig problemen opleverde is
mede veroorzaakt doordat de gebruikelijke
Symposiumeditie vervallen is. De uitbreiding van de com
missie, na de kerstvakantie met twee nieuwe leden was
echter hoog nodig om de tijdsdruk binnen de perken te
houden.
Het ervaringsverlies heeft er niet toe geleid dat het blad
in esthetische kwaliteit achteruit gegaan is. Het enige wat
opgemerkt kan worden is het hogere aantal fouten in de
proefdruk van de eerste editie na de zomervakantie.
Hierbij moet overigens wel op worden gemerkt dat de
vertrokken leden ten alle tijden bereid zijn geweest de
commissie bij te springen.
Vanuit inhoudelijk oogpunt gezien heeft de commissie het
tegen het einde van het jaar moeilijk gehad. Vanwege de
al eerder beschreven moeilijkheden op het gebied van
advertentieacquisitie heeft de commissie moeilijkheden
gehad met het verzamelen van voldoende kopij voor de
laatste editie van 2004. Dit is opgelost door het aantal
pagina's éénmalig te reduceren van 48 naar 40 en door
het publiceren van enkele zelfgeschreven artikelen. Zo is
er bijvoorbeeld naar aanleiding van het vertrek van Prof.
Dr. Ir. H. Wind een interview geweest met ConcepT's ere-
lid. Dit viel bij zowel de studenten als de opleiding erg in
de smaak.
In september is het blad bij de nieuwe verenigingsdruk
ker, drukkerij Ipskamp, uitgebracht. Dit is de commissie
goed bevallen. Met name de locatie en de daarmee
gepaard gaande goede communicatie werden als plus
punten gezien. Mede dankzij deze goede ervaringen is
besloten het contract op voorbaat met een jaar te verlen
gen.

De commissie bestond dit jaar uit:
Marnix Kappert -
Laura Haitel -
Joris van der Meyden -
Carolien de Groot
Pieter Stek +
Jaap Vreeswijk +
Marlies Zantvoort +
Martijn Brouwers +
Lars Jonkman +

Eerstejaarscommissie
Ook dit jaar is weer een eerstejaarscommissie opgestart.
Deze commissie heeft tot doel een feest organiseren en
het maken van een smoelenboek. Het smoelenboek heeft
de bedoeling dat de eerstejaars elkanders smoelen snel

Deelnemers BuitenLandreis 2003
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leren kennen, omdat de almanak pas op het eind van het
jaar uitkomt. Tijdens de commissiemarkt in het begin van
het jaar is begonnen met het werven van eerstejaars voor
deze commissie. De interesse was velen malen groter dan
het aantal beschikbare plaatsen. Omdat de eerstejaars-
commissie een goede instapcommissie is om ConcepT
beter te leren kennen,  is er besloten om er acht eerste-
jaars in te laten plaatsnemen. 
De commissie is vrijwel meteen van start gegaan met het
opzetten van het feest en het maken van het boek. Het
was gepland om het smoelenboek een week voor het
feest klaar te hebben. Dit is ook naar ieders tevredenheid
goed gelukt. Het feest met als thema; "Veni, Vidi, Party!!"
was goed bezocht en zeer geslaagd.

De commissie bestond uit:
Margreet Nederveen
Jeroen Stroomberg
Wouter Huisman
Meinte Vierstra
Alexander Leicher
Ewout Urbach
Rick Noordink
Roel Reuzer

Excursiecommissie
De excursiecommissie heeft dit jaar weer enkele excursies
georganiseerd naar interessante civieltechnische projec-
ten. In samenwerking met
VOBN is in het begin van het
jaar een excursie georgani-
seerd naar de afzinktunnel
onder de Oude Maas in het
kader van het HSL-project. In
het voorjaar is de
Sophiaspoortunnel, 's werelds
grootste geboorde tunnel,
bezocht. Deze excursie vond
plaats in samenwerking met
Heijmans. Er was gedurende
deze dag ook aandacht voor
het nieuwe station van
Barendrecht dat omwille van
de HSL uitgebreid wordt.
Voor de zomervakantie is ver-
der nog in samenwerking met
Koninklijke BAM groep
Nederland een bezoek
gebracht aan het nieuwe busstation/parkeergarage van
Arnhem. Het middagprogramma van deze excursie
bestond uit een bezoek aan de stuw en sluizen bij Driel.
Verder heeft de commissie aan het begin van het jaar een
jaarplanning opgesteld, waarin onder andere ruimte is
gemaakt voor een meerdaagse excursie naar Antwerpen
en een bezoek aan de magneetzweefbaan bij Hamburg.
Ondanks het feit dat deze activiteiten zich nog in de ont-
werpfase bevinden is uit onder andere een poll op de
website gebleken dat er voldoende animo is voor deze
excursies.

De commissie bestond dit jaar uit:
Anke Rouwette -
Sander Veenstra -
Vincent Weisscher -
Harold Topper +
Erik van Rooijen
Eline Vink
Mathew Olde Klieverik +
Bert Kort +
Alex  de Jonge +/-

Fotocommissie
Dit jaar bleek het onmogelijk om bij elke activiteit foto's
te laten maken door de fotocommissie. Daarom is er per
activiteit een persoon aangewezen om foto's maken,
meestal kwam dit neer op een bestuurder. Door deze
extra schakel duurde het vaak erg lang totdat de foto's
verschenen op de website. De foto's werden uiteindelijk
dan zonder bewerking op de website gezet, wat niet ten
goede kwam aan de kwaliteit. Daarnaast bleek dat de
interesse in de fotocommissie nihil was, waardoor het
moeilijk werd om de bezetting van deze commissie te ver
groten. Een extra bijkomstigheid was dat er geen foto's
meer besteld werden vanaf de website. Door al deze pun
ten is in goed overleg met de fotocommissie besloten om
deze op te heffen. 

De commissie bestond uit:
Jochem Hegeman -
Marlies Zantvoort -

Galacommissie 2003
In het bestuursjaar 2003
vond het gala 2003 plaats. Dit
gala was zoals gebruikelijk
samen met Communiqué
mogelijk gemaakt. Net na de
zomervakantie 2003 is deze
commissie begonnen met
zoeken van een locatie en
thema. Dit ging allemaal vrij
goed, echter de sponsoring
liet op zich wachten. Daarom
is er besloten om een andere
PR-functionaris aan te stellen.
De commissie had niet alleen
problemen met de sponso
ring, ook de drummer van de

geboekte band ernstig ziek werd, moest er ook op zoek
gegaan worden naar een andere band. Uiteindelijk is het
gala een succes geworden. De evaluatie is goed afgerond
en de samenwerking met de Assinkhof zal ook in 2004
weer opgepakt worden.

De commissie bestond uit:
Renske Gelderloos
Charlotte Witholt
Evert van Lieshout
Bianca Sweep (Communiqué)
Floris Waals (Communiqué)

Excursie naar Hoge Snelheids Lijn
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Galacommissie 2004
Ook dit bestuursjaar is weer een Galacommissie opgestart
samen met Communiqué. Er is gekozen om het gala dit
jaar nog in de bestuursjaren van ConcepT en
Communiqué te laten vallen, namelijk op 15 januari. Dit
heeft wel tot gevolg dat het gala goed gepromoot moest
worden, omdat deze net na de kerstvakantie valt. 
Nog voor de zomervakantie is de commissie begonnen
met zoeken van een locatie en was het thema al rond. De
band, het casino en andere aanverwante zaken zijn na de
vakantie vastgelegd. Op het moment van schrijven moe-
ten alleen de deelnemers zich nog inschrijven.
Waarschijnlijk gaat dit alles goed en kunnen we uitzien
naar een mooi gala 2004.

De commissie bestond uit:
Marleen Boenders
Kirsten Duivenvoorden
Anne Steenbergen
Josien Heidekamp (Communiqué)
Martine Hartkamp (Communiqué)

Interactief/ educatiefcommissie
De commissie heeft in het afgelopen verenigingsjaar voor
het zomerreces niet veel activiteiten ontplooid. Dit gezien
onvoorziene omstandigheden in de aanloop naar activitei-
ten. Zo is de workshop 'sigaren' afgeblazen wegens ziek-
te van de betrokken organisator. De lezing die in het
kader van materiaalkunde in samenwerking met VOBN
zou worden georganiseerd heeft door een miscommuni-
catie met de betreffende docent ook niet plaatsgevonden.
De commissie heeft de opgedane ervaringen echter
gebruikt om in een planning voor 2004 voldoende ruimte
op te nemen om dergelijke toestanden in de toekomst te
voorkomen.
Zo zijn twee openstaande workshops in samenwerking
met VOBN bij voorbaat vastgelegd en is de communicatie
met de vakgroep verbeterd.
In januari 2004 wordt de workshop 'externe kwaliteits-
borging' in samenwerking met Berenschot Osborne geor-
ganiseerd. Ook is er een vervolg gegeven aan de cursus
AutoCAD gezien deze het voorgaande jaar een groot suc-
ces was. Dit jaar werd onder andere ingegaan op het
tekenen in 3 dimensies. Ook dit jaar was er veel animo
voor de georganiseerde activiteiten.

De commissie bestond dit jaar uit:
Marlijn Baarveld -
Matthijs van den Berg
Sjoerd Beumer -
Timme Bijkerk -
Arnejan van Loenen -
Sander van den Tillaart
Gianni Pollarini +
Sebastiaan Trip +
Bouke Vrind +
Niels Entzinger +/-

Introkampcommissie
De commissie 2002 had de locatie van het introkamp
2000 vastgelegd, namelijk Hengelo (Gld). Alle eerstejaar

werden met behulp van een bus en een busje vervoerd
naar de locatie. Tijdens het introkamp is getracht om de
eerstejaars dichter bij elkaar te brengen en ze bekend te
maken met ConcepT. Dit is gedaan door de eerstejaars in
te delen in groepen, anders dan de doegroepen. Het
thema van dit jaar was "Beton, let's make things stron
ger". 
De activisten hadden dit jaar allemaal commissiekleding
bij zich om duidelijk te maken wat er allemaal mogelijk is
bij ConcepT. De commissie en het bestuur hebben zich op

de tweede avond ludiek gepresenteerd. Tevens is beslo
ten om alle activisten een vast bedrag te laten betalen
voor het eten en drinken. Al met al was het ook dit jaar
een geslaagd introkamp.
De commissie bestond uit:
Anton Henk Sonnenberg
Eric van Rooijen
Roy Spenkelink
Bart Willems

Mediacommissie
Dit jaar is de commissie bezig geweest met het onder
houden van de computers en de servers. In het begin van
het jaar waren er enkele problemen met de server. Dit is
verholpen door de website op een andere server te pla
tsen. 
De commissie heeft namens het bestuur geïnvesteerd in
drie nieuwe systemen. De aanschaf van deze systemen is
verdeeld over het gehele bestuursjaar. Met de oude syste
men die vrij kwamen is de computer in de borrelkelder
aangepast. Sinds dit jaar is deze computer ook aangeslo
ten op het internet. De huidige printer was vorig jaar
afgeschreven. Daarbij was de kwaliteit van de printjes de
laatste maanden erg slecht. Uit dit oogpunt is besloten
om een nieuwe printer aan te schaffen. 

De commissie bestond dit jaar uit:
Rense Klinkenberg
Chiu Hou Man
Erik Wilthof
Gertjan Harkink
Durk Veenstra +

Groepsfoto Introkamp
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Tom Muilwijk +

Onderwijscommissie
Het afgelopen jaar heeft de onderwijscommissie zich vo-
rnamelijk beziggehouden met het behandelen van klach-
ten die binnen kwamen via de website. De meeste klach-
ten werden doorgespeeld naar de opleidingsdirecteur.
Deze heeft de klachten vervolgens doorgespeeld naar de
docenten of zelf behandeld. Daarnaast heeft de onder-
wijscommissie mee geholpen met het organiseren van de
evaluatielunches, die in samenwerking met de opleiding
elk trimester worden gehouden. Het PMS (probleemmoni-
toringssysteem) heeft dit jaar goed gefunctioneerd. Voor
elk trimester werden de klachten van het jaar ervoor
besproken met dhr. Van Lieshout en gekeken of ze ver-
holpen zijn. De onderwijscommissie is verder gegaan met
CRG (Collegeresponsgroepen).

De commissie bestond dit jaar uit:
Wout Drewes
Else-Suzanne Noordermeer
Christien Huisman
Roy ter Welle -
Lisanne Vermeer -
Ties Brands +
Marjon van Orsouw +
Roelant van Dam +
Giel Klanker +

Ouderdagcommissie
Het opstarten van de commissie heeft wat langer gedu-
rd dan gepland, omdat er in eerste instantie weinig inte-
resse voor was. Uiteindelijk waren er vier enthousiaste
eerstejaars bereid om een dag te organiseren voor de
ouders van de eerstejaars. Door de vertraging is de com-
missie hard van start gegaan. Voor de opzet van het pro -
gramma is eerst gekeken naar de vorige jaren en de eva-
luaties. In het eerste gedeelte van het programma sprak
de opleidingsdirecteur en daarna sprekers van de ver-
schillende vakgroepen. Het tweede gedeelte begon met
een praatje van een student over zijn stage en de vice-
voorzitter van ConcepT. Vervolgens waren er drie parallel-
le sessies; een project over de Waalsprong, een verke-
rspracticum en een spaghetti-bruggen-bouw wedstrijd.
De dag werd afgesloten met een borrel in de borrelkelder
van ConcepT. De dag was erg geslaagd.

De commissie bestond uit:
Robin Nieland
Maarten Cannegieter
Olav van Duin
Lineke Woelders

Raad van Advies
De raad van advies is in 2002 tot leven geroepen om het
bestuur te ondersteunen bij het nemen van moeilijke
beslissingen en complexe verenigingsbrede zaken.
Daarbij is het uitgangspunt dat de Raad de discussie van
het bestuur aanvult met argumenten en de beslissing te
allen tijde aan het bestuur overlaat. De raad is er slechts
voor het bestuur en heeft geen verdere rechten en/of
verplichtingen richting andere commissies of de ALV.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur ongeveer eens per
trimester om de tafel gezeten met de raad. Op zo'n bij
eenkomst werden allerhande zaken besproken omtrent
de voortgang van ConcepT. Verder is de Raad betrokken
geweest bij de beslissing of het symposium  doorgang
moest vinden.

De Raad van Advies bestond dit jaar uit:
Wout van der Heijden -
Tsjalling Hofstra -
Arnejan van Loenen
Mark Binnenpoorte
Sjoerd Blokpoel +
Joost Eijkman +

Studiereiscommissie
In het afgelopen bestuursjaar was de studiereis 'China
Challenge' al zo ver gevorderd dat er geen go/no go
momenten meergenomen hoefde te worden. Alleen de
laatste hand hoefde nog gelegd te worden op het reis
programma. Op 29 maart is de studiereis daadwerkelijk
vertrokken.
Na anderhalf jaar voorbereiding heeft de commissie in de
laatste weken voor vertrek nogal wat tegenvallers gehad.
Het SARS virus brak uit in China. Hierdoor werd het ver
trek onzeker naar China en Hong Kong. Het virus was
redelijk onder controle toen er werd besloten te vertrek
ken. Op 29 maart zijn de deelnemers, de commissie en
begeleiders in het vliegtuig gestapt om vervolgens een
week later weer terug te keren. Het werd te gevaarlijk in
Hong Kong en in China was erg grote onzekerheid over de
controle van het virus. Dit was een grote teleurstelling
voor de deelnemers en de commissie. 
Na de reis is er gekeken of de studiereis misschien een
doorstart zou kunnen maken. Al snel bleek dat dit niet
haalbaar was. Verder is er veel tijd gaan zitten in de
afhandeling van de verzekeringen en mogelijke andere
instellingen waar vergoeding vandaan zou kunnen
komen. Het bestuur heeft besloten het positieve verschil
volledig te retourneren aan de deelnemers. Uiteindelijk
hebben de deelnemers hun eigen bijdrage weer volledig
terug gekregen. Daarnaast is de afhandeling voor de stu
diepunten goed verlopen, iedereen heeft zijn zeven stu
diepunten gekregen. Er is een film in elkaar gezet over de
reis. Het naverslag is gemaakt, zij het in mindere vorm
dan van te voren mee rekening was gehouden. Ook de
evaluatie is nog voor de kerst afgerond.

De Studiereiscommissie bestond uit:
Roel Woudstra 
Joost Eijkman
Jeroen Roeloffzen
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Lennard van den Berg
Anouk Menkveld
Richard van der Weerd

Symposiumcommissie 2003
Het tiende symposium van ConcepT heeft de titel
"Bouwen of Benutten; op weg naar een betrouwbare
bereikbaarheid" gedragen. Het vond plaats op donderdag
19 februari. De dagvoorzitter was Prof. dr. ir. M.F.A.M. van
Maarseveen ( hoogleraar aan de Universiteit Twente). Ir.
H. Luikens (hoofdingenieur
directeur Adviesdienst
Verkeer en Vervoer RWS), Dr.
Ing. M. Fellendof (werkzaam
bij verkeersadviesureau PTV),
Ir. J.J.A. Mieres, (Contract
Engineer Strukton) en Dhr. R.
van Gijzel ( voormalig kamer-
lid voor de PVDA)  waren de
sprekers.
De opbouw was traditioneel,
met dien verstande dat er
twee van de zes workshops
interactief waren. Er is tevens
aandacht besteed aan het feit
dat dit het tiende symposium
van ConcepT was. De
opkomst onder studenten
was goed. Het symposium
was een zeer geslaagde dag.

De commissie bestond uit:
Gerwin van der Panne
Dominique Dankaart
Ties Brands
Jaap Vreeswijk
Wieke Schreurs

Symposiumcommissie 2004
Het elfde symposium van ConcepT zal de titel "Ruimte
voor Risico" dragen. Het vindt plaats op donderdag 19
februari. De dagvoorzitter is Dr. ir. M. de Kok (Directeur
HKV lijn in water, adviseur op het gebied van
Risicomanagement). Dr. Ir. J.G. Post (RIVM, Centrum voor
Externe Veiligheid), Mr Pieter van Vollenhoven (Voorzitter
van de Raad voor de Transportveiligheid), Prof. Dr. Ir. H.J.
de Vriend (Hoogleraar rivierwaterbouw TU Delft, onder
zoeksdirecteur WL | Delft Hydraulics) en Mr. J.P.A.J.

Bevers (Hoofdingenieur-
Directeur directie
Rijkswaterstaat Oost-
Nederland) zijn de sprekers.
De workshops worden voor
een deel door het bedrijfsle
ven en een deel door het
cluster Civiele Techniek gele
verd. Er zullen vijf workshops
worden verzorgd.
Er is een uitgebreide brain
storm gehouden naar het
thema. In samenwerking met
diverse bedrijven en uiteraard
het cluster Civiele Techniek is
het thema uiteindelijk vastge
steld. 
In tegenstelling tot vorige
jaren is het financieel rond
krijgen van het symposium dit

jaar een stuk moeilijker gebleken. De deadlines voor de
sponsorgelden werden niet gehaald. Dit heeft er toe
geleid dat de begroting drastisch teruggedraaid is. Op de
daarop volgende deadlines bleek met de nieuwe begro
ting het bedrag nog te hoog, dat binnengehaald moest
worden met sponsorgelden. Er is toen besloten om het
symposium geen doorgang te laten vinden. De daarop
volgende dag is er een overleg geweest tussen het
bestuur, de commissie en de raad van advies om nog eens
te kijken naar de mogelijkheden. De faculteit vond het
symposium zo belangrijk dat zij de financiële garantie
hebben geboden, zodat de commissie door kon gaan.
Vanuit ConcepT wordt er ook een bijdrage geleverd.

De commissie bestaat uit:
Wout Drewes
Sander Veenstra
Evert van Lieshout
Anke Rouwette

Symposium 2003
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6. Financieel verslag

2003 is een jaar geweest met financiële ups en downs. Rijkswaterstaat is weggevallen als hoofdspon
sor en andere sponsoren hebben het contract opgezegd door de economische recessie. De kamer- en
kelderhuur is niet gestegen dit jaar. De Symposiumcommissie heeft meer winst gemaakt dan verwacht,
maar de ConcepTueelcommissie heeft meer verlies geleden. 

6.1 Algemeen

Boekhouding
In 2003 zijn er enkele financiële problemen geweest. Het
boekhoudprogramma functioneerde goed, het was echter
niet mogelijk om de buitenlandreiscommissie te laten
boekhouden in het programma Exact. Dit kwam doordat
er geen nieuwe administratie aangemaakt kon worden.
Hierdoor heeft de buitenlandreiscommissie niet met het
boekhoudprogramma gewerkt. 
De PIN-automaat heeft dit jaar ook problemen gehad.
Deze liep regelmatig vast en gaf gegevens niet goed door,
zodat dit problemen gaf bij de boekenverkoop.

Boeken
De boekenverkoop is financieel goed verlopen. De proble-
men met de PIN-automaat konden opgelost worden. Het
iBBS heeft dit jaar niet naar behoren gefunctioneerd. Het
systeem is enkele keren uitgevallen. Omdat er enkele
boeken niet via Bruna worden besteld stonden deze niet
in het systeem. Hierdoor was het soms moeilijk om over-
zicht te houden tijdens de verkoop. 

Liquiditeit en omzet
De liquide middelen zijn in 2003 voldoende geweest. Er
zijn enkele sponsoren weggevallen. Het grootste verlies
was het wegvallen van de sponsoring van
Rijkswaterstaat. Deze klap is gedeeltelijk weer opgevan
gen door nieuwe sponsoren. Het volgende bestuur zal
meer merken van het wegvallen van Rijkswaterstaat als
hoofdsponsor. 
Ten opzichte van 2002 is de omzet gestegen tot een
ongekende hoogte. Dit komt omdat de studiereis en het
lustrum van Civiele Techniek erin zijn meegenomen. 

De toekomst
Volgend jaar zal een financieel moeilijk jaar worden voor
ConcepT. Door de slechte economie hebben sponsoren
het contract opgezegd. Daarom is besloten om het eigen
vermogen dit jaar te laten groeien, zodat er volgend jaar
een beroep op gedaan kan worden. De huurprijs van de
kamer en de kelder zijn tegen de verwachtingen in, dit
jaar niet verhoogd. 
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Algemeen deel

1. Bij de begroting is er geen rekening mee gehouden dat
dit jaar oud-studenten ook nog lid mochten blijven.

5. Het contract met Rijkswaterstaat is weggevallen.
Hiervoor in de plaats zijn er enkele nieuwe sponsoren bij
gekomen, zodat het resultaat is zoals verwacht.

7. De huur voor de borrelkelder is niet gestegen dit jaar,
zodat het resultaat hoger is dan verwacht.

8. Er is geen kamerhuur gerekend, omdat onze kamer 63
m2 is en dus geheel wordt vergoed door de faculteit.

10. Er zijn weinig 'overige representatiekosten' gemaakt.

11. De portokosten waren hoger dan verwacht. Dit komt
door het slecht bijhouden van de post in het begin van
het jaar. De kosten voor de nieuwe iBBS server zijn ver-
goed door de verzekering en niet door de verenigingen.
De kosten voor de bedrijfsbezoeken waren hoger dan ver-
wacht. Dit komt doordat er meer bedrijfsbezoeken heb-
ben plaatsgevonden dan gepland en de voorzitter en PR-
extern hebben beide een weekend OV.

12. Er hebben dit jaar twee ALA's plaatsgevonden in pla-
ts van één ALA en commissiebedankjes.

16. De kosten voor de halfjaarlijkse borrel waren lager
dan begroot.

18. Er was geld over van de reservering voor het plafond
in de borrelkelder.

Commissiedeel

20. Door het niet laten doorgaan van het zeilweekend is
er minder uitgegeven dan begroot.

21. Door het meevallen van de drukkosten vielen de uit
gaven mee.

26. Door de lagere sponsorinkomsten was het resultaat
minder dan verwacht.

29. Door het opheffen van de fotocommissie zijn er niet
veel uitgaven gedaan.

30. Door het meevallen van de kaartverkoop is het resul
taat hoger dan verwacht.

38. Het symposium heeft minder uitgaven gemaakt dan
vewacht. Hierdoor viel het saldo hoger uit dan begroot.

6.2 Toelichting op de afrekening
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6.3 Toelichting op de balansen

De beginbalans van 2003 aan de hoge kant. Dit kwam
mede door de inkomsten van de studiereis en de crediteur
Bruna.
De voorraad boeken is iets afgenomen ten opzichte van
de beginbalans. Dit komt doordat de oude boeken zijn
afgeschreven dit jaar. Er liggen ook nog boeken die nog
terug moeten naar de Bruna.
Op de eindbalans zijn de crediteuren hoog, dit komt door
de factuur van de boeken van het tweede trimester. Deze
moet nog betaald worden. Onder de debiteuren vallen
voornamelijk de sponsoren die nog moeten betalen.

6.4 Verslag Kascommissie

Op 24 januari 2003 heeft een viertal leden van S.V.
ConcepT namens de ALV de taak aanvaard de controle uit
te voeren van de financiële gang van zaken door middel
van het controleren van de financiële stukken gedurende
het verenigingsjaar 2003. Deze taak is uitgevoerd middels
een zevental controles.
Het enige noemenswaardige voorval is het missen van ¤
200,- uit de grote kas van de vereniging. Deze vermissing
is naar voren gebracht door de penningmeester en hier-
voor is na herhaaldelijke controles niet een eenduidige
verklaring gevonden. Plausibele verklaring voor de ver-
missing is het nemen van het geld zonder het bedrag op
te schrijven op de daarvoor bestemde lijsten en te beste-
den zonder daarbij de bijbehorende bon in te leveren. In
de loop van de tijd is vergeten waar dit bedrag voor
bestemd was. 
De boekhouding is zorgvuldig bij gehouden en naar beho-
ren uitgevoerd. De controles zijn in goede samenwerking
met de penningmeester uitgevoerd en op een prettige
wijze verlopen.
Ook dit jaar is er een aanzienlijke winst. Na raadplegen
van de kascommissie is er besloten de winst te nemen,
zodat het eigen vermogen groeit en tegelijkertijd het
nieuwe bestuur te adviseren verlies te begroten voor het
volgende jaar. Belangrijke reden is hiervoor is het verlies
van Rijkswaterstaat als sponsor. De grootste klap hiervan
zal volgend jaar vallen. Voor dergelijke gevallen is er in de
loop van de jaren een eigen vermogen opgebouwd.
Hierbij moet wel uitdrukkelijk worden meegegeven dat er
volgend jaar vervanging wordt gevonden voor dit verlies
en dat een negatieve begroting een uitzondering dient te
zijn.
Dit is het tweede jaar geweest waarin gebruik werd
gemaakt van het boekhoudprogramma Exact Globe 2000.
Het programma voorziet prima in de wensen die de vere-
niging heeft betreffende de boekhouding. Een grote func-
tionaliteit van het programma is de mogelijkheid om een
boekhouding aan te maken van commissies met een
eigen rekening. In 2002 is hier een opzet voor gemaakt.
In 2003 is deze opzet niet geheel naar wens gebleken,
aangezien de begrotingen van de commissies niet geheel
aansloten bij de structuur in het boekhoudprogramma
waardoor een vergelijking van de twee moeilijk bleek. De
kascommissie adviseert dat dit voor volgend jaar wordt

aangepast.
Op dit moment is het zeer moeilijk om vroeg in het jaar
inzicht te krijgen in de financiën van de borrelcommissie.
Er is pas helemaal aan het einde van het jaar duidelijk wat
het resultaat van deze commissie is. Dit komt door de vele
verschillende aspecten waarop deze winst gebaseerd is
(kas, openstaande facturen, voorraden, enz.). Wij advise
ren het nieuwe bestuur samen met de borrelcommissie en
de kascommissie een nieuwe manier van administreren in
te voeren die meer duidelijkheid verschaft in de voorra
den en financiën gedurende het jaar.
De kascommissie wil het bestuur en de penningmeester
in het bijzonder bedanken voor de prettige samenwer
king. Verder willen wij de penningmeester complimente
ren met het combineren van de taken penningmeester en
functionaris onderwijs op een uitermate succesvolle wijze.
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Nawoord

Samenvattend kan gesteld worden dat 2003 een jaar was van verandering. Dit uitte zich in een vier
koppig bestuur en een herbezinning van het financiële beleid, althans een eerste aanzet hiertoe. Aan
het opvolgende bestuur de taak om met deze gegevens een eigen koers uit te zetten met als doel de
verdere toekomst van S.V. ConcepT veilig te stellen.

Aan het begin van het jaar werd verandering gezien in de
betrokkenheid van de leden. Uit het niet vol krijgen van
het bestuur werd een afname hiervan afgeleid. Terecht of
niet, in 2003 zijn alle verdere commissies weer, voltallig
en gemotiveerd, van start gegaan. Aan het eind van het
jaar is dit bekroond met een vijfkoppig kandidaatsbestuur.
Dit moet niet gezien worden als een verbetering omdat er
één extra bestuurder is gevonden, maar als een geslaag-
de missie waarbij aan de randvoorwaarde van het functi-
onele minimum zoals dit in het Huishoudelijk Reglement
is gedefinieerd is voldaan. 
Ook het besturen met vier personen heeft geen grote
gevolgen gehad voor de continuïteit van de vereniging.
Alle kerntaken van het bestuur zijn naar behoren vervuld,
mede dankzij de inzet van de actieve leden die bepaalde
taken hebben overgenomen. Punt van kritiek zouden de
spreekwoordelijke puntjes op de i's kunnen worden

genoemd. Stukjes in het UT-nieuws zijn niet altijd gepla
tst, de Brug is niet altijd op tijd aangekomen en zo zijn er
nog wat schoonheidsfouten op te noemen. De opgedane
ervaring leert ons dan ook dat een vierkoppig bestuur niet
wenselijk is, maar niet als probleem moet worden gezien.
Verandering was er ook op het financiële gebied. Mede
door het wegvallen van Rijkswaterstaat als hoofdsponsor
is duidelijk naar voren gekomen dat ConcepT erg afhan
kelijk is van derden. De ruime begroting die in de loop der
jaren gewoon is geworden moet niet als een vanzelfspre
kendheid worden gezien. Ook de problemen omtrent de
financiering van het Symposium 2004 maakten duidelijk
dat het geen luxe is een anticyclisch financieel beleid te
ontwikkelen.
Tot slot, ondanks enkele problemen is in 2003 een brede
basis gelegd om het volgende verenigingsjaar met ver
trouwen in te gaan.
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Bijlagen

Februari
5 Akcie filmavondje "Not Another Teen Movie" 
6 Borrel
11 In Den Natte Dies
13 Gala: "De Nachten van Aphrodite"
20 Symposium: "Bouwen en Benutten, op weg naar

betrouwbare bereikbaarheid"
27 Pre-Carnaval-Borrel

Maart
12 Poolen & Laserquesten met Isaac Newton
13 Andre Hazes Borrel
25 ALV
27 D'Artagnan borrel met een darttoernooi
29 Vertrek studiereis "China Challenge"

April 
9 Excursie Sophia Spoortunnel
10 Minor Voorlichtingsdag

Palm-borrel
25 Bachelor voorlichting
26 Deelname ConcepT aan de Batavierenrace; 

"Betonnen Bikkels"

Mei
20 Taart eten met de vakgroep
21 Opening van de Bastille
22 Uitreiking van de Almanak "Beneden Peil"
23 Ouderdag 2003
24 Open Dag UT+

Juni
3 Werk-na-Studie Avond
5 Grand Prix Borrel
11 Discussie avond
12 Buitenborrel samen met Isaac Newton
18 Excursie Parkeergarage Arnhem
19 Halfjaarlijkse ALV
24 1e ALA; Barbecue
25 Akcie Paintballen
26 Laatste-borrel-van-het-Collegejaar

Juli
Geen activiteiten in verband met zomerreces

Augustus
11 Begin van de Intro 2003
14 Borrel voor alle eerstejaars
18-20 Introkamp
28 Na-intro borrel

September
1 Commissiemark met aansluitend een borrel
8 Bestuursinteresse borrel
11 ConcepT-Paradoks borrel
21-22 BKR weekend in Vlissingen
25 Homo-top-100 borrel

Oktober
2 EHBO-borrel
16 ALB

Herfst borrel met Paradoks
18 Oud besturen dag
19-24 BuLa 2003: Engeland
21-22 Bedrijvendagen
30 Symposium borrel met Paradoks

November
6 11-bierentocht

Akcie filmavond: The Matrix Revolutions
7 Afscheidsrede Prof.dr.ir. Wind
17 Grolsch Excursie
18 Grolsch Excursie
20 Driekamp borrel

December
4 Sinterklaasviering bij ConcepT
9 Eerstejaarsfeest: "Veni,Vidi, Party"
10 AutoCAD cursus
17 Kerstlunch

AutoCAD cursus
18 Kerstborrel met Isaac Newton

Januari
6 2e ALA: Laserquesten en Poolen
7 AutoCAD cursus
8 Nieuwjaars borrel
14 AutoCAD cursus
21 AutoCAD cursus
22 ALV

Constitutie-borrel

Bijlage 1 - Activiteiten overzicht
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Bijlage 2 - Overzicht PR-activiteiten

Bedrijfsbezoeken
Rijkswaterstaat
Koninklijke BAM groep NV 
Goudappel Coffeng
Rijkswaterstaat
Ballast Ham Dredging
Grontmij NV
VolkerWessels
Ingenieursbureau Amsterdam
Heijmans
Strukton
VBI
VOBN
Bouwen met staal
Berenschot Osborne 
Infraflex

Overige PR-gerelateerde activiteiten
Symposium ConcepT
BedrijvenDagen PS
Studentenstaaldag
ALV betonvereniging
Staalbouwdag
BedrijvenDagen UT
Betondag

Verlengde contracten
Ballast Ham Dredging
Stan Ackermans Instituut
Tauw BV
Rabobank
Strukton
VOBN
Heijmans
Bouwen met Staal
Berenschot Osborne
DHV
Infraflex

Nieuwe contracten
Koninklijke BAM groep NV
Brink Groep
Optiver Holding BV

Niet verlengde contracten
Ballast Nedam
HBG
Toornend & Partners
Arcadis
Rijkswaterstaat
Grontmij

In conceptversie nog onbekend
Accenture
Holland Railconsult
VBI
PRC Bouwcentrum

Mogelijke toekomstige contacten
Arcadis
Ballast Nedam
VolkerWessels
Fluor
Goudappel Coffeng
Shell
Twynstra Gudde
Fugro
Grontmij
Rijkswaterstaat
Ingenieursbureau Amsterdam
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Bijlage 3 - Statistieken ledenbestand

Fig. 1. Aantal ConcepT-leden door de jaren heen

Tab. 1. Aantal ConcepT-leden door de jaren heen; gespecificeerd naar herkomst
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