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Voorwoord  

Een jaar besturen zit er op, Bestuur 2012 heeft veel voldoening gehaald uit een jaar lang de mooiste 

vereniging van de Universiteit Twente te besturen.  

Dit document was niet tot stand gekomen zonder de feedback van de Raad van Advies. Zij heeft ons 

door het jaar heen constructief advies gegeven over het beleid. Daarom willen wij Leendert 5 

Starreveld, Peter Bijl, Ruben Langeveld, Thijs Teunissen, Yuri Mastenbroek, Joost Peeters, Maarten 

’t Hoen en Reinier Reijnhoudt danken voor alle moeite. 

Via deze weg willen we de actieve leden danken voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar, evenals 

alle leden die ons hebben vergezeld tijdens kamerdiensten en die ons van (ongevraagd) advies 

hebben voorzien. Zonder de inzet van alle leden die ConcepT rijk is, was het niet mogelijk geweest 10 

om zoveel inhoudelijke en gezellige activiteiten te organiseren en de vereniging goed draaiende te 

houden. 
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1 Inleiding 

Voor dit jaarverslag is een andere opzet gebruikt dan voorgaande jaren gebruikelijk was. De opzet 

die nu gebruikt is, komt overeen met de opzet van het Strategisch Plan en het Identiteitsdocument. 

Deze opzet is eveneens gebruikt in Beleidsplan 2012. 

Het jaarverslag kent 5 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe de realisatie van de 65 

doelstellingen uit het beleidsplan is uitgevoerd. Ook wordt zowel de doelstelling als de benadering 

geëvalueerd en beschreven wat de vervolgacties moeten zijn bij de behaalde resultaten. Hieruit 

vloeien enkele adviezen aan het kandidaat-bestuur 2013 voort. In hoofdstuk 3 wordt teruggekoppeld 

op het Strategisch Plan 2012-2014. Hoofdstuk 4 (Verslag Bestuur 2012) geeft een overzicht van het 

verenigingsjaar 2012, de ontwikkelingen op het gebied van activisme, inventaris, relaties en 70 

afstudeermaanden worden besproken. Hoofdstuk 5 bestaat uit een jaaroverzicht met enkele 

uitgelichte activiteiten. Het jaaroverzicht geeft ook een overzicht van alle commissies en 

commissieleden. 

 

  75 
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2 Realisatie en terugkoppeling beleidsplan 2012 

Bij de chargering van Bestuur 2012 is een beleidsplan gepresenteerd. In dit hoofdstuk worden de 

beleidspunten, zoals omschreven in dit beleidsplan, teruggekoppeld en geëvalueerd. 

2.1 Activisme 

Activisme heeft betrekking op alles wat te maken heeft met het organiseren van activiteiten binnen 80 

ConcepT. Op deze manier biedt ConcepT haar leden vele mogelijkheden voor ontwikkeling naast de 

studie, verdieping en verbreding van de studie, gezelligheid en een sociale omgeving. 

2.1.1 Activisme waarborgen 

ConcepT draait op haar actieve leden. In de toekomst kan de groep actieve leden door verschillende 

ontwikkelingen (zowel binnen als buiten de universiteit) kleiner worden. In het beleidsplan zijn 85 

twee concrete punten genoemd die erin resulteren dat activisme binnen ConcepT gewaarborgd 

blijft, te weten het enthousiasmeren van niet-actieve leden aan de hand van inventarisatie 

belangen en het opstellen van een plan over de waarborging van activisme.  

Een deel van de leden is betrokken bij ConcepT door deelname aan activiteiten, maar is niet actief 

in een commissie. Sommige van deze niet-actieve leden zijn in de veronderstelling dat activisme 90 

altijd veel tijd kost. Om de precieze veronderstellingen van deze groep te inventariseren is in de 

maanden april en mei een enquête afgenomen. Uit de enquête is gebleken dat leden veelal actief 

worden om persoonlijke eigenschappen te ontwikkelen en om sociale contacten op te bouwen. De 

niet-actieve leden gaven aan dat zij veelal niet actief zijn vanwege de studie en een bijbaantje. De 

resultaten gaven vooral aan dat de studievereniging voorkeur geniet boven een 95 

gezelligheidsvereniging en dat de langstudeerboete van negatieve invloed zou zijn op de interesse 

voor activisme. Onder de respondenten is een grote groep aanwezig die het ervoor over heeft om 

(een jaar) vertraging op te lopen voor groot activisme, toch is het lastig geweest om een nieuwe 

symposiumcommissie op te zetten. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het zinvol is de 

volgende acties te ondernemen:  100 

 Goede voorlichting (blijven) geven over wat activisme inhoudt. Hiermee zorg je dat niet-

actieve leden gaan nadenken over activisme en actief worden. 

 Goede voorlichting (blijven) geven over de verschillende commissies die ConcepT te bieden 

heeft. (dit gebeurt dit jaar al meer middels informatieverstrekking in o.a. de Brug) 

 Nadenken over mogelijkheden om compensatie aan te bieden voor activisme. 105 

 Nadenken over mogelijkheden om activisme beter naast de studie aan te kunnen bieden 

(bijvoorbeeld door rekening te houden met projecten en deadlines) 

Om de leden beter te informeren is vanaf de eerste Brug van het bestuursjaar een nieuw katern 

geïntroduceerd: ‘Activisme’. In deze katern komt elke Brug een andere commissie aan het woord 

over het commissiewerk, hoeveel tijd het in beslag neemt en wat je ervan leert. Er zijn positieve 110 

reacties gekomen op de katern. Het kandidaat-bestuur is aangeraden een dergelijke vorm van 

informatievoorziening over activisme te behouden. Er is niet onderzocht wat de invloed was van het 

toevoegen van deze katern op het aantal actieve leden. Dit is ook niet aan te raden, gezien het feit 

dat er redelijkerwijs van uit gegaan kan worden dat een katern in de Brug niet de enige reden is 

voor studenten om actief te worden. 115 

Om activisme binnen ConcepT in de toekomst te waarborgen, heeft het bestuur geïnventariseerd 

onder de leden wat de invloed van de onderwijsveranderingen zal zijn op activisme. Dit is gebeurd 

door het organiseren van een discussiebijeenkomst, hierbij werd geconcludeerd dat het vooral 
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afwachten wordt wat de invloed zal zijn op het aantal actieve leden. Het bestuur heeft daarop een 

begin gemaakt met het opstellen van een plan voor waarborging van activisme binnen ConcepT.  120 

Dit plan moet onder andere inspelen op de onderwijsveranderingen en uitleggen hoe activisme 

ingepast kan worden in het nieuwe (modulair) onderwijsmodel. Ook is het belangrijk in dit plan na 

te denken over een manier van compensatie. De resultaten van de enquête geven namelijk aan dat 

groot activisme, zoals het organiseren van een studiereis of een symposium, aantrekkelijker wordt 

wanneer er compensatie tegenover staat.  125 

Het activismeplan is echter niet opgesteld, met als voornaamste reden dat de structuur van het 

Twents Onderwijs Model (herkansingsmogelijkheden), de afstudeermaandenregeling en de 

maatregelen van de overheid (sociaal leenstelsel, in een eerder stadium langstudeerwet) 

onduidelijk zijn.  

Sinds december 2012 is er meer duidelijkheid gekomen betreffende de afstudeermaandenregeling. 130 

Ook de maatregelen van de overheid, het sociaal leenstelsel, en de inrichting van het Twents 

Onderwijs Model hebben concrete vormen aangenomen. Het bestuur kan daardoor nu adviseren de 

details van bovenstaande regelingen te gebruiken bij het opstellen van het activismeplan. 

Dat er volgens de resultaten van de enquête meer waardering voor activisme moet komen, heeft 

het bestuur doen besluiten haar waardering voor de actieve leden extra uit te spreken door het 135 

organiseren van een tweede Actieve Leden Activiteit. De reacties van de deelnemers waren 

positief, zij vonden het leuk op deze wijze bedankt te worden voor hun inzet. Daarom raadt het 

bestuur aan in de volgende jaren ook een extra activiteit voor de actieve leden te organiseren. 

In het verenigingsjaar 2012 heeft het tijdelijk invoeren van de langstudeerwet niet tot gevolg gehad 

dat er minder leden actief zijn geworden bij ConcepT. Wel bleek het lastig te zijn leden bereid te 140 

vinden grote commissies, zoals de symposiumcommissie, te doen. De BuLacommissie bestaat nu uit 

vijf leden in plaats van zes en de mastercommissie was een half jaar lang niet gevuld. De nieuwe 

invulling die gegeven is aan de mastercommissie heeft ertoe geleid dat deze commissie momenteel 

weer vier leden heeft.  

2.1.2 Waarborgen continuïteit commissies 145 

De actieve leden van ConcepT zijn actief in één van de vele projectcommissies 

(symposiumcommissie, almanakcommissie, etc.) en/of in doorlopende commissies (InterExcie, 

mediacommissie, etc.). Om kennisverlies tegen te gaan is geprobeerd kennisuitwisseling beter te 

structuren.  

In de oude situatie werd weinig gedaan aan de kennisoverdracht tussen oude en nieuwe 150 

projectcommissies. Draaiboeken werden door een aantal commissies vluchtig aangepast om 

vervolgens in geringe mate gebruikt te worden door de nieuwe commissie. Commissies maken sinds 

afgelopen jaar gebruik van de ‘wiki’ in plaats van de oude draaiboeken. De commissies die de wiki 

al langere tijd gebruiken, geven aan dat ze de wiki vooral handiger vinden dan de draaiboeken om 

snel informatie op te zoeken. Projectcommissies geven ook als feedback dat ze er wel behoefte aan 155 

hebben om bij de start van hun commissie een keer integraal alle informatie te lezen. Er is gekozen 

om een ander systeem te gebruiken dan Wikipedia: een systeem genaamd concrete5. Dit systeem is 

vooral gebruiksvriendelijker in het aanpassen van pagina’s. Daarnaast geeft de wiki ook een 

interactieve handleiding voor bijvoorbeeld de almanakcommissie bij het lay-outen. Deze 

functionaliteit was niet mogelijk bij de ouderwetse draaiboeken. De wiki is bereikbaar via 160 

www.ConcepT.utwente.nl/wiki en via een hyperlink in het submenu interactief op de website. 
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Om de kennisoverdracht tussen projectcommissies beter te structureren zijn er bijeenkomsten 

tussen de oude en nieuwe commissie georganiseerd. Voorheen werden bij enkele commissies (bijv. 

symposiumcommissie) informele bijeenkomsten tussen de nieuwe en oude symposium- en 

studiereiscommissie. Dit jaar zijn (formele) bijeenkomsten georganiseerd waarbij tips werden 165 

gegeven en mogelijke problemen aangekaart. Deze formele bijeenkomsten hebben plaatsgevonden 

(of gaan binnenkort plaatsvinden) bij alle nieuwe projectcommissies, de al georganiseerde formele 

bijeenkomsten zijn door de commissies positief ontvangen.  

Bij de BetonBrouwers, de ConcepTueelcommissie en de InterExCie (alle doorlopende commissies) 

was er in het begin van het jaar sprake van een ‘leegloop’. Een risico dat hierbij komt kijken, is het 170 

verlies van kennis. Een beleidsdoelstelling was te voorkomen dat bij het verlaten van 

commissieleden ook een deel van de kennis verloren gaat. Om kennisverlies te voorkomen is vroeg 

begonnen met het zoeken naar nieuwe (vervangende) commissieleden, deze zijn toegetreden tot de 

commissie voordat anderen de commissie zouden verlaten. Op deze manier is er een goede 

verdeling geweest van nieuwe en ervaren commissieleden. Oude commissieleden konden zo hun 175 

kennis overdragen op de nieuwe commissieleden, waardoor de continuïteit van deze commissies is 

gewaarborgd.  

Om essentiële fouten binnen een commissie te voorkomen is voor alle commissies (door het 

begeleidend bestuurslid in samenwerking met de commissie) een checklist opgesteld. Deze checklist 

is een lijst met de belangrijkste aandachtspunten en richtlijnen van een commissie die elke 180 

vergadering door de commissie kan worden meegenomen en langzamerhand geheel afgevinkt kan 

worden. Het afvinken van deze punten zal bijdragen aan het neerzetten van een volledig 

eindproduct door een commissie waarbij een herhaling van fouten van voorgaande commissies 

voorkomen wordt. Met het opzetten van de checklists is gewacht totdat de wiki goed was opgezet, 

zodat de informatie was geëvalueerd. Het gebruik van de checklist is dus relatief nieuw en kan dus 185 

nog niet goed worden geëvalueerd. Het kandidaat-bestuur is aangeraden de checklists in 2013 te 

evalueren en waar nodig te optimaliseren.  
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2.2 Inhoudelijk 190 

In het hoofdstuk inhoudelijk wordt het beleid besproken dat Bestuur 2012 heeft uitgevoerd dat 

betrekking heeft op civieltechnisch georiënteerde zaken. Dit is geen direct onderdeel van de studies 

Civiele Techniek. 

2.2.1 Kennismaking met het toekomstig werkveld faciliteren 

Studenten hadden een beperkt aantal mogelijkheden (meeloopdagen, Betondag en het symposium) 195 

aan activiteiten deel te nemen waarbij ze in contact konden komen met oud-studenten. Het is een 

meerwaarde als de civieltechnische studenten in contact kunnen komen met oud-studenten, 

hierdoor kunnen de studenten zich beter oriënteren op hun verdere loopbaan. Om de brug te slaan 

tussen student en het latere werkveld is in samenwerking met ConcreeT (Vereniging voor 

civieltechnisch georiënteerde alumni) een werk-na-studie-lezing georganiseerd.  200 

Tijdens deze lezing kwamen 3 oud-studenten (van verschillende richtingen van Civiele Techniek) 

aan het woord over de mogelijkheden die het latere werkveld met zich meebrengt. Naast de 3 oud-

studenten kwam ook een promovendus van de vakgroep Water aan het woord om de mogelijkheden 

voor promoveren duidelijk te maken. Na de lezingen hadden deelnemers de mogelijkheid informeel 

te praten met de studenten. In totaal kwamen er bijna 20 studenten af op de activiteit. Er is actief 205 

gepromoot middels collegepraatjes bij bachelorstudenten. Achteraf werd aangegeven dat de lezing 

ook interessant kan zijn voor masterstudenten en dat de promotie voor de masterstudenten gering 

was. Zowel de opleidingsdirecteur als de studieadviseur waren aanwezig bij de werk-na-studie-

lezing. Vanuit de deelnemers en de sprekers kwamen positieve reacties over de lezingen, die een 

goed beeld geven van de mogelijkheden na de studie. Naast een verkenning van het toekomstige 210 

werkveld gaven de lezingen ook een goed beeld van het persoonlijke aspect na de studie. Een 

voordeel van deze activiteit was dat deze voor de deelnemers slechts een avond in beslag nam in 

plaats van een hele dag, zoals bij de meeloopdagen, Betondag en symposium veelal wel het geval 

is. Aan het kandidaat-bestuur is meegegeven komend jaar wederom (minimaal) één werk-na-studie-

lezing te organiseren en deze ook actief te promoten onder masterstudenten. Gezien de interesse in 215 

het contact met oud-studenten kan het kandidaat-bestuur ook nadenken of er nog andere 

activiteiten, die dit contact faciliteren, georganiseerd kunnen worden.  

Doordat het bestuur van ConcepT eveneens het bestuur van ConcreeT is geworden, is de 

samenwerking tussen de twee verenigingen geïntensiveerd. In de afstudeermap wordt middels een 

flyer geïnformeerd over de mogelijkheden van lidmaatschap van ConcreeT.  220 

2.2.2 Het organiseren van genoeg en inhoudelijk gevarieerde activiteiten 

Een doelstelling van het bestuur was er zorg voor dragen dat het aanbod van inhoudelijke 

activiteiten voldoende en divers genoeg is en een goede afspiegeling is van de richtingen in de 

studie. Eén van de punten die in het beleidsplan werd aangehaald was dat de lunchlezingen 

voornamelijk gericht waren op bouwmanagement. Tijdens bedrijfsbezoeken in 2012 is dit 225 

aangekaart bij de verantwoordelijke bedrijven. Dit heeft erin geresulteerd dat er bijvoorbeeld een 

lunchlezing op het gebied van water over vispassages gehouden werd. Toch blijkt dat bedrijven over 

het algemeen hun lunchlezingen over bouwmanagement willen geven. Dit is een populair thema bij 

de bedrijven waar ConcepT een contract voor lunchlezingen mee heeft. Het is wel raadzaam voor 

het kandidaat-bestuur de andere thema’s actief te promoten bij bedrijven waarmee al dan niet een 230 

contract voor lunchlezingen is afgesloten. 

Niet alleen bij lunchlezingen, maar ook bij excursies is de populariteit van bouwmanagement 

merkbaar. Het is niet gelukt een excursie puur op het gebied van verkeer te organiseren. Raadzaam 
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is bij verkeer gerelateerde bedrijven aan te dringen op het belang van dergelijke inhoudelijke 

activiteiten.  235 

In samenwerking met een non-profit organisatie is een activiteit georganiseerd om een gevarieerder 

aanbod van activiteiten aan te bieden. Er is gebruik gemaakt van het netwerk van KIVI NIRIA om een 

mini-symposium te organiseren, “Evacuatie van het Rivierenland – De rol van technici & bestuurders 

bij de evacuatie van het rivierengebied in 1995”. Er waren ongeveer 50 personen aanwezig, 

waarvan 35 studenten. De activiteit werd positief ontvangen door de deelnemers en door de 240 

sprekers.  

De BetonBrouwers hebben een masterclass ‘Duurzaamheid en Beton’ georganiseerd. Deze 

masterclass werd gegeven door de VOBN (vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten 

in Nederland). Vanuit leden van ConcepT, met uitzondering van BetonBrouwers, was er geen animo 

(er heeft zich 1 lid ingeschreven) voor deelname aan deze activiteit. De activiteit is actief 245 

gepromoot tijdens collegepraatjes, maar doordat de activiteit zeer specifiek was, een hele middag 

duurde en op dezelfde dag viel als het gala, waren er bijna geen inschrijvingen.  
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2.3 Studie 

Studie heeft betrekking op het onderwijs waar ConcepT direct bij betrokken is, namelijk de 250 

bachelor Civiele Techniek en de masters Civil Engineering & Management (CEM) en Construction 

Management & Engineering (CME).  

Zoals al verwacht werd in het beleidsplan, wordt de manier waarop Bachelor onderwijs wordt 

aangeboden door de Universiteit Twente vanaf 1 september 2013 anders: het Twentse 

OnderwijsModel (TOM) zal ingevoerd worden. Dit houdt in dat er geen losse vakken zullen zijn, maar 255 

dat een jaar zal bestaan uit 4 modules van 15EC. 

Landelijk heeft het huidige kabinet het plan om de basisbeurs per september 2014 af te schaffen, 

uitvoering hiervan is echter nog onzeker, omdat de Eerste Kamer bezwaren heeft. De 

langstudeerboete is met terugwerkende kracht afgeschaft. 

2.3.1 Kwaliteit onderwijs waarborgen 260 

De Functionaris Onderwijs heeft via de Opleidingscommissie, de Faculteitsraad en het Overleg 

Onderwijscommissarissen van het Overleg Studieverenigingen namens ConcepT invloed uitgeoefend 

op de ontwikkeling van het TOM (Twense OnderwijsModel). Zo is er feedback gegeven op clustering. 

Het is lastig hier concrete resultaten te noemen, omdat er nog veel ontwikkelingen gaande zijn op 

het gebied van TOM. In januari 2013 zullen de eerste 2 modules klaar zijn en gepresenteerd worden, 265 

het bestuur raadt aan om in 2013  met een kritische doch constructieve blik het TOM te blijven 

volgen en hierover mee te praten in de verschillende organen.  

Naar aanleiding van de discussiebijeenkomst heeft het bestuur besloten de invulling van de 

evaluatiepanels anders aan te pakken in kwartiel 1; namelijk door studenten zichzelf aan te laten 

melden in plaats van dat de Functionaris Onderwijs studenten selecteert. In kwartiel 2 heeft de 270 

Functionaris Onderwijs studenten door middel van een collegepraatje geïnformeerd over de 

mogelijkheid tot het deelnemen aan een evaluatiepanel, dit heeft geresulteerd in 1 aanmelding 

voor het Bachelor 1-panel en 1 aanmelding voor het Bachelor 2-panel. Het bestuur raadt daarom 

aan dat de Functionaris Onderwijs de selectie voor de panels doet, zoals dit altijd gedaan is. Wel is 

het bestuur van mening dat de mogelijkheid open gehouden moet worden voor studenten om 275 

zichzelf aan te melden voor een evaluatiepanel. Aanmeldingen kunnen dan door de Functionaris 

Onderwijs worden meegenomen in de selectie. 

In een katern in de Brug van november en december is een begin gemaakt met het terugkoppelen 

van de uitkomsten van de vakevaluaties naar de leden toe, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het 

beleidsplan. Hierbij werd kort uiteengezet wat volgens de vakevaluaties het cijfer voor het vak was 280 

en wat de positieve en negatieve punten waren. De katern werd positief ontvangen en interessant 

bevonden. Het bestuur raadt aan om hier in 2013 mee door te gaan, aangezien de opleiding dit niet 

op een actieve manier doet. 

2.3.2 Leden beter informeren over onderwijsveranderingen 

In het verenigingsjaar 2012 is veel veranderd voor studenten: het kabinet is gevallen, vervolgens 285 

kwam een aantal partijen met het ‘lenteakkoord’. Na de verkiezingen kwam het huidige kabinet 

met de afschaffing van de langstudeerboete en de invoering van het sociaal leenstelsel voor nieuwe 

studenten vanaf september 2014. Voor studenten was er weinig duidelijkheid. De Functionaris 

Onderwijs heeft over actuele berichten altijd bericht via het kopje ‘onderwijsmededelingen’ op de 

ConcepT-website. In ‘De Brug’ en in de infomail was er meer plek voor verdieping, hierin werden 290 

diverse maatregelen uitgebreider uitgelegd. Aan het kandidaat-bestuur is meegegeven deze 

katernen in de verschillende media door te zetten. 



Jaarverslag Bestuur 2012 ConcepT 

12 
 

2.3.3 Masterstudenten / Vakgroepen beter betrekken 

Het jaarverslag van 2011 gaf aan dat vakgroeplunches goed zijn ontvangen en het bestuur heeft 

aangegeven in het beleidsplan dat vakgroeplunches een toegevoegde waarde naast de huidige 295 

georganiseerde activiteiten en binnen de studie zijn. Er is getracht dit te laten organiseren door een 

mastercommissie, echter werd de mastercommissie halverwege het jaar uitgeluid en pas laat in het 

verenigingsjaar is een nieuwe mastercommissie ingeluid. Hierdoor is het niet gelukt ten minste één 

vakgroeplunch te organiseren per vakgroep.  

Het bestuur heeft zelf een vakgroeplunch georganiseerd, nadat duidelijk werd dat de 300 

mastercommissie dit niet binnen afzienbare tijd kon organiseren. Hierdoor heeft het lang geduurd 

(kwartiel 2) voordat er weer een vakgroeplunch was. In december is de mastercommissie opgestart, 

de commissieleden zullen in de toekomst trachten in ieder geval elk kwartiel een vakgroeplunch te 

organiseren.  

Op 22 november 2012 is er een vakgroeplunch geweest van WEM, met als thema ‘De lengte van een 305 

Waddeneiland’. De vakgroep WEM wilde graag meewerken aan deze lunch, omdat ze studenten 

graag wil informeren over de vakgroep WEM. Tijdens deze lunch werd een presentatie gegeven over 

een onderzoek inclusief de uitslagen en werd aangegeven wat mogelijk vervolgonderzoek zou 

kunnen zijn. Er waren ongeveer 12 masterstudenten aanwezig, daarnaast waren er 8 medewerkers 

van de vakgroep aanwezig. Aangezien het bestuur als doel had met de vakgroeplunch, naast het 310 

faciliteren van het contact tussen masterstudenten en de werknemers van de vakgroep, 

bachelorstudenten de mogelijkheid te geven wat meer te weten te komen over een vakgroep en 

bijbehorende master, vindt het bestuur dat een vakgroeplunch nadrukkelijker gepromoot moet 

worden bij bachelorstudenten de volgende keer. Daarnaast had de opleidingsdirecteur als feedback 

dat de volgende vakgroeplunches in het rooster opgenomen moeten worden en in een grotere zaal 315 

(bijvoorbeeld OH116 in plaats van OH110) gehouden moeten worden, hier sluit het bestuur zich bij 

aan en dit is dan ook meegegeven aan de mastercommissie. 

De vakgroep WEM is directer betrokken geraakt bij ConcepT door het organiseren van verschillende 

excursies (Marine Systems / Water). Beide excursies zijn geëvalueerd en er is door beide partijen 

aangegeven komend jaar deze samenwerking door te zetten.  320 

2.3.4 ConcepT bekender maken bij pre-masterstudenten 

ConcepT was bij pre-masterstudenten niet tot nauwelijks bekend. Om ConcepT bekender te maken 

bij pre-masterstudenten is getracht tijdens de pre-masterintroductie een presentatie van ConcepT 

te geven. Het enige moment waarop dit mogelijk was, viel echter tijdens het Kick-In-kamp, 

waardoor deze presentatie niet door kon gaan. Aan het kandidaat-bestuur is meegegeven komend 325 

jaar weer te proberen een presentatie over ConcepT te geven bij deze groep studenten. Indien dit 

weer samenvalt met het Kick-In-kamp, wordt geadviseerd dit in de eerste of tweede collegeweek te 

doen. Het Kick-In-kamp is namelijk een belangrijk moment om de nieuwe eerstejaars kennis te 

laten maken met het hele bestuur.  

Desondanks weet een aantal pre-masterstudenten ConcepT wel te vinden voor de koffie en zijn er 330 

twee pre-masterstudenten actief geworden (BetonBrouwers & studiereiscommissie).  

2.3.5 Excursieaanbod aan laten sluiten 

De afgelopen jaren is geprobeerd excursies aan te laten sluiten op vakken, helaas heeft dit in het 

verleden niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit jaar is in een bijeenkomst met de 

opleidingsdirecteur aangegeven dat dit een doel van het bestuur is. In een gesprek met de 335 

studieadviseur is dit wederom aangegeven en sindsdien is dit beleidspunt in een stroomversnelling 

gekomen. In eerste instantie was het idee dat ConcepT een excursie zou organiseren die interessant 
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zou kunnen zijn voor studenten die een bepaald vak volgen (in beleidsplan wordt als voorbeeld 

Civieltechnisch Ontwerpproject genoemd). Dit is uiteindelijk anders tot uiting gekomen.  

In samenwerking met de docenten van de vakken Inleiding Civiele Techniek (P-vak), Water (P-vak) 340 

en Marine Systems (WEM-vak) zijn excursies georganiseerd in samenwerking met de opleidingen. De 

excursie voor Marine Systems ging naar de Zandmotor waarbij plaats was voor 35 studenten. 

ConcepT heeft zowel de inschrijving, de bus en het inhoudelijke programma geregeld. Er zijn 20 

studenten mee geweest die het vak volgden en 15 studenten vanuit ConcepT. Bij deze excursie 

heeft ConcepT evenredig betaald voor de studenten die namens ConcepT meegingen. In 345 

samenwerking met de docent van MarineSystems is de excursie geëvalueerd. Hieruit is naar voren 

gekomen dat zowel ConcepT als de docent het voornemen heeft uitgesproken ook volgend jaar weer 

samen de excursie te organiseren.  

De excursie voor het vak Water (dit jaar naar de Overdiepse Polder) heeft niet direct een 

meerwaarde voor de vereniging gehad. Er was namelijk niet de mogelijkheid voor ConcepT-leden 350 

die het vak Water niet volgden, mee te gaan op deze excursie en er zijn geen extra contacten aan 

over gehouden. Komend jaar zal er waarschijnlijk een mogelijkheid zijn voor studenten die het vak 

Water niet volgen, mee te gaan. 

De excursie voor het eerstejaars vak Inleiding Civiele Techniek is eveneens georganiseerd door 

ConcepT. Zowel het regelen van het vervoer als het inhoudelijk inrichten van de excursie is gedaan 355 

door het bestuur. Hierbij was de mogelijkheid voor ConcepT-leden die het vak niet volgden de lege 

plekken in de bus op te vullen. Pas op het laatste moment was bekend hoeveel plekken er 

beschikbaar waren, hierdoor kon de inschrijving pas op een laat moment worden geopend. 

Daarnaast viel deze excursie in de tentamenweek (Kwartiel 1), hierdoor zijn er, helaas, geen 

inschrijvingen van overige studenten geweest. Aan het kandidaat-bestuur is meegegeven deze 360 

excursies aankomend jaar wederom te organiseren en te trachten de promotie eerder te starten 

waardoor studenten eerder kennis nemen van de excursie. Voor de excursies van beide P-vakken 

heeft ConcepT geen kosten gemaakt. Daarnaast is meegegeven dat voor het organiseren van deze 

excursies de studieadviseur benaderd moet worden. Via haar zijn in 2012 de eerste contacten 

gelegd met de geïnteresseerde docenten. 365 
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2.4 Netwerk 

Netwerk heeft betrekking op activiteiten die gericht zijn op het leggen en onderhouden van 

contacten met bedrijven en verenigingen enerzijds en studenten anderzijds. Daarnaast heeft het 

betrekking op het inwinnen en uitdragen van informatie tussen actoren.  370 

2.4.1 Leden kennis laten maken met netwerk 

ConcepT kent een groot netwerk; deze contacten binnen het civieltechnische werkveld kunnen 

kennis en competenties overdragen aan leden van ConcepT. Het bestuur heeft studenten de 

mogelijkheid geboden om perspectieven binnen het vakgebied en latere werkveld te laten 

verkennen.  375 

Om leden laagdrempelig in contact te brengen met bedrijven is het bedrijvendiner (voornamelijk 

gericht op masterstudenten) doorgezet. Onder andere door de studiereis is de activiteit verplaatst 

naar begin 2013 om mogelijke deelnemers de activiteit niet te ontnemen. Het diner zal 

plaatsvinden met meerdere bedrijven tegelijkertijd, waardoor er voor de studenten meer variatie is 

in gesprekspartners, dit is goedkoper voor de bedrijven en wenselijk gevonden door zowel 380 

studenten als door Accenture dat aanwezig was bij het vorige diner.  

Het bestuur had zich als doel gesteld ook de workpool te gebruiken om leden kennis te laten maken 

met het netwerk. Dit is gebeurd door het versturen van verschillende opdrachten via deze 

workpool. De opdrachten zijn actief gepromoot, waarmee geprobeerd is de werking van de 

workpool duidelijk te maken onder de leden. 385 

Een andere, relatief laagdrempelige, manier voor studenten om in contact te komen met het 

netwerk, is het deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking met de 

weer opgestarte alumnivereniging ConcreeT (zie 4.11). De Tussen-en-Sint-Kerst-Borrel en Werk-na-

studie-lezing waren een mogelijkheid voor studenten om in contact te komen met het latere 

werkveld voor bijvoorbeeld het vergaren van een afstudeerstage. De Tussen-Sint-en-Kerstborrel van 390 

ConcreeT is bekend gemaakt bij een aantal afstudeerders die tijdelijk in de buurt woonde 

(Utrecht). Dit zorgde op deze borrel voor een goede mix van alumni, afstudeerders en 

bestuursleden van ConcreeT. Het bestuur wil het kandidaat-bestuur aanraden deze borrel komend 

jaar wederom open te stellen voor enkele afstudeerders. Wel moet hierbij opgelet worden dat de 

verhouding van alumni en afstudeerders goed blijft. Dit is gemakkelijk te realiseren door aan de 395 

hand van de inschrijflijst van alumni het aantal uit te nodigen afstudeerders te bepalen. 

2.4.2 Kwaliteit van activiteiten vergroten 

Om de kwaliteit en diversiteit van activiteiten te vergroten is getracht in samenwerking met andere 

verenigingen activiteiten te organiseren. Ook bij het opzetten van de wiki is gebruik gemaakt van 

de kennis van de wiki binnen andere verenigingen.  400 

Het bestuur heeft geprobeerd in samenwerking met studenten van de TU Dresden een 

uitwisselingsdag te organiseren. Het doel was om de studenten uit Dresden hier een rondleiding te 

geven en uiteindelijk af te sluiten met een pubquiz waar alle leden van ConcepT aan deel konden 

nemen. Uiteindelijk was de opkomst vanuit de TU Dresden dusdanig laag dat de pubquiz vroegtijdig 

niet door is gegaan.  405 

In samenwerking met de IJshockeyvereniging in Enschede is geprobeerd een sportactiviteit op te 

starten. Uiteindelijk waren er dusdanig veel praktische bezwaren (maximaal aantal deelnemers en 

ongunstig tijdstip) dat er is besloten deze activiteit niet door te zetten.  
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Uiteindelijk is het, naast het vergaren van informatie over het opzetten van een wiki, in 2012 niet 

gelukt gebruik te maken van het netwerk om de kwaliteit van de activiteiten te vergroten.  410 
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2.5 Sociaal 

ConcepT heeft veel leden. Eén van de taken van ConcepT is om de leden ook onderling in contact te 

brengen en te houden. Sociaal heeft betrekking op contacten met personen binnen ConcepT.  415 

2.5.1 Meer leden betrekken bij ConcepT 

Het bestuur heeft zich als doel gesteld meer leden bij ConcepT te betrekken. De oude infomail 

bestond slechts uit een overzicht van activiteiten in de nabije toekomst. De nieuwe infomail is 

zowel qua lay-out als qua inhoud (onderwijsmededelingen, activismekatern) geprofessionaliseerd. 

Er werd gestreefd deze nieuwe uitgebreide infomail iedere 4 weken te versturen. Hierin staat, 420 

naast het gebruikelijke activiteitenoverzicht, een commissie-update en een update over een actueel 

onderwerp, zoals onderwijsvernieuwingen of de discussiebijeenkomst. 

Door de nieuwe opzet van de infomail biedt het bestuur de leden de mogelijkheid zich op de hoogte 

te stellen van de zaken die binnen ConcepT spelen, waardoor meer betrokkenheid bij de vereniging 

gegenereerd wordt. Voordeel van de infomail is, dat de mail aan ieder ConcepT-lid wordt verstuurd 425 

en dus ook kan worden gelezen door leden die minder vaak aanwezig zijn in de ConcepT–kamer. Er 

zijn positieve reacties binnengekomen (van betrokken leden) over de nieuwe opzet van de infomail. 

Er is niet onderzocht of de infomail werkelijk meer wordt gelezen.  

Ook het opzetten van een breder en gevarieerder aanbod van sociale activiteiten was een 

doelstelling van het bestuur. Door nieuwe activiteiten op te zetten, werd getracht een grotere 430 

groep aan te spreken om deel te nemen aan zulke activiteiten. Naast de inhoudelijk meer 

gevarieerde activiteiten (mini-symposium en de werk-na-studie-lezing) heeft de 

eerstejaarscommissie voor het eerst de sportactiviteit georganiseerd. Aan het squashtoernooi 

hebben voornamelijk eerstejaars deelgenomen, er kan echter niet worden geconcludeerd dat er 

meer eerstejaars betrokken zijn geraakt bij ConcepT. Voor velen was het een eerste kennismaking 435 

met het squashen. De deelnemers vonden het allemaal een geslaagde activiteit, daarom is het 

kandidaat-bestuur aangeraden komend jaar wederom een sportactiviteit te organiseren.Om de 

sociale interactie tussen verschillende jaargangen te vergroten,  zal deze actiever gepromoot 

moeten worden onder ouderejaars.  

De activiteiten georganiseerd door de GlazenHuisCommissie hebben ook voor een gevarieerder 440 

aanbod van activiteiten gezorgd. De commissie heeft een feest georganiseerd in de Tex. De opkomst 

viel enigszins tegen, dit heeft er ook voor gezorgd dat de activiteit relatief weinig geld heeft 

opgehaald voor Serious Request. De commissie heeft gepromoot voor de activiteit (onder andere 

door flyers op fietsen te plaatsen en een facebookevent aan te maken waar ruim 350 man voor 

uitgenodigd was), maar andere festiviteiten op dezelfde avond hebben er mogelijk voor gezorgd dat 445 

de opkomst tegenviel.  

Het aanbieden van een gevarieerder aanbod van (sociale) activiteiten heeft niet direct geleid tot 

het bereiken van een groter aantal leden, maar heeft er wel voor gezorgd dat de leden meer keuze 

hebben in het type activiteit waar zij aan deel willen nemen. Daarom wil het bestuur aanraden door 

te gaan met het aanbieden van gevarieerdere activiteiten. 450 
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2.6 Financieel 

Financieel heeft betrekking op de kennis van financiële zaken en de financiële positie van ConcepT.  

2.6.1 Bredere kennis van financiën binnen het bestuur 

Binnen ConcepT was de afgelopen jaren, binnen het bestuur, geen brede kennis aanwezig van de 455 

financiën. Bij een eventuele, langdurige afwezigheid van de Penningmeester kan het ConcepT-

bestuur haar financiële verplichtingen niet voldoen.  

Het bestuur heeft daarom een vicepenningmeester in haar midden. Door middel van een 

tweewekelijks overleg is er het afgelopen jaar voor gezorgd dat de vicepenningmeester wat 

bedrevener is geworden met de financiën. De dagelijkse handelingen kunnen door de 460 

Vicepenningmeester worden uitgevoerd. Hierdoor konden de belangrijkste taken van de 

Penningmeester bij een afwezigheid worden opgevangen door de Vicepenningmeester. Afgelopen 

jaar was dit niet nodig. Ook is gebleken dat de Vicepenningmeester een kleine controlefunctie 

vervult. Door dit controlerend karakter van het overleg tussen Penningmeester en 

Vicepenningmeester zijn enkele kleine foutjes aan het licht gekomen. Daarnaast was het ook 465 

positief een extra stukje zekerheid te hebben over het feit dat de belangrijke financiële taken 

uitgevoerd konden worden bij afwezigheid van de Penningmeester. In het bestuursjaar heeft de 

Vicepenningmeester 2 dagen, bij afwezigheid van de penningmeester, financiële handelingen 

uitgevoerd. Het aanstellen van een Vicepenningmeester is daardoor positief bevallen, het 

kandidaat-bestuur heeft daarom ook een Vicepenningmeester aangesteld. 470 

Om te voorkomen dat penningmeesterkennis verloren gaat, was een doelstelling van het bestuur 

een penningmeesterdraaiboek op te stellen, waarin de dagelijkse handelingen van de 

Penningmeester gedetailleerd werden omschreven. Vanaf (het boekjaar) 2013 gaat er gewerkt 

worden met een online boekhoudprogramma, Exact Online. Om niet direct een verouderd document 

te krijgen, is besloten nog geen begin te maken met het opstellen van een 475 

penningmeesterdraaiboek. Aan het kandidaat-bestuur is meegegeven op de wiki een (interactief) 

penningmeesterdraaiboek te zetten.  

2.6.2 Liquiditeit verbeteren 

ConcepT kent momenten in het jaar waarbij er een grote cash inflow is. Vaak liggen deze 

momenten nadat er grote uitgaven worden gedaan. Het kan problematisch zijn wanneer er een 480 

grote cash uitflow is, op momenten voordat er veel geld binnenkomt. De liquiditeit is dit jaar 

verbeterd door een batig saldo van €3.000 te realiseren, zoals begroot was. Dit is gerealiseerd 

doordat er op enkele punten besparingen zijn gedaan (o.a. drukkosten ConcepTueel) en op andere 

punten de inkomsten hoger uitvielen (o.a. te laag begrote hectoliterkorting). Voor verdere details 

wordt verwezen naar Financieel Jaarverslag 2012. 485 

2.6.3 Het gebruik van reserveringen verbeteren 

ConcepT kende aan het begin van het jaar een aantal reserveringen waarvan het doel en de 

bestemming niet duidelijk waren aangegeven. Het was niet voor elke reservering bekend waarvoor 

een reservering was aangemaakt en waarvoor deze gebruikt mocht worden. 

Er is een inventarisatie gemaakt van de reserveringen die ConcepT heeft. Eerst is het 490 

studiereisfonds bekeken en hiervoor is inmiddels een richtlijn opgesteld (in samenwerking met de 

studiereiscommissie en de Raad van Advies). Deze richtlijn is in tweeën opgedeeld. Het eerste deel 

betreft de momenten wanneer er aanspraak kan worden gemaakt op het fonds (Richtlijn Go/No-go 

momenten studiereis), daarnaast is er een richtlijn opgesteld over het gebruiken en aanvullen van 

het fonds (Richtlijn studiereisfonds). Het opstellen van deze richtlijn is een intensief proces 495 
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geweest en heeft ruim een half jaar geduurd. Hierdoor is er nu een duidelijke richtlijn die bij de 

volgende studiereis gebruikt kan worden.  

Naast het studiereisfonds is het boekenfonds geëvalueerd. Er is gekeken naar de mutaties die 

afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Deze bleken erg klein te zijn waarna is besloten dat die 

veranderingen ook naar de post ‘onvoorzien’ doorberekend kunnen worden. 500 

Wegens enkele nieuwe inzichten na de organisatie van het symposium ‘Bouwen aan Herbestemming’ 

is ook de richtlijn voor het anticyclisch beleid van het symposium geüpdatet. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen het thema van het symposium (bouwen, verkeer of water). Aan het 

kandidaat-bestuur is meegegeven een werkgroep op te zetten om het anticyclisch beleid te 

evalueren.  505 

De overige reserveringen van ConcepT (ICT, Dassen/Choquers, Briefpapier/Enveloppen, Lustrum) 
zijn ook geëvalueerd en hieruit is een richtlijn voortgevloeid waarin staat aangegeven wat 
(ongeveer) de grootte van de reservering moet zijn en hoe groot de inflow en outflow in een jaar 
zijn. In deze richtlijn is ook opgenomen waarvoor een reservering bedoeld is (waarvoor mag het 
geld in een reservering worden gebruikt en waarvoor niet?) Hieruit is voortgekomen dat bij een 510 
overschot aan het eind van het boekjaar in eerste instantie het Lustrumfonds een grotere bijboeking 
krijgt en indien er dan nog een overschot is, wordt getracht het aantal nieuwe reserveringen te 
beperken. In het afgelopen bestuursjaar is dit overschot vroeg in het jaar geconstateerd en met dit 
geld zijn nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld Actieve Leden Pubquiz) georganiseerd. Indien aan het 
eind van het jaar een nieuwe reservering wordt aangemaakt, moet hiervoor een richtlijn worden 515 
opgesteld waarin beschreven wordt wat het doel van de reservering is, waarvoor het geld mag 
worden gebruikt en wat de verwachte bestaansduur van de reservering is.  
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2.7 Algemeen 

Algemeen heeft betrekking op punten die niet direct in één van de andere hoofdstukken passen of 520 

meerdere hoofdstukken beslaan.  

2.7.1 Kwaliteit onderwijs en vereniging waarborgen 

Het bestuur wilde, om de kwaliteit van het onderwijs en vereniging te waarborgen, meer momenten 

voor studenten aanbieden waarbij zij hun mening over de studie en de vereniging konden uiten. Dit 

is gedaan middels het afnemen van een enquête over activisme en het houden van een 525 

discussiebijeenkomst.  

In de ConcepT Activisme Enquête is onder andere de mening van leden over de vereniging gepeild. 

Hieruit zijn veel positieve reacties over ConcepT naar voren gekomen, en een aantal goede tips. 

Wat vooral vaak genoemd werd, is dat de sfeer bij ConcepT relaxed en laagdrempelig is, zodat de 

vereniging voor iedereen, ook nieuwe eerstejaars, toegankelijk is. Een punt van verbetering is dat 530 

de waardering voor actieve leden meer geuit kan worden. Dit is getracht te bereiken middels het 

organiseren van een Actieve Leden Pubquiz.  

Eind juni is de eerste discussiebijeenkomst georganiseerd, de opkomst was ongeveer 30 personen. 

Een deel van de groep was helaas niet actief betrokken bij de discussie. Er zijn enkele punten naar 

voren gekomen die het bestuur heeft opgenomen in het beleid. De door het bestuur opgestelde 535 

stellingen(‘Onderwijs speelt een te grote rol’, ‘De almanak heeft geen functie’ en ‘Aantal 

activiteiten dat wordt georganiseerd moet omlaag’) hebben goede discussies opgeleverd. Aan het 

eind van de discussiebijeenkomst is een evaluatie gehouden over het nut van een 

discussiebijeenkomst. De aanwezigen gaven aan dat de discussiebijeenkomst nuttig was, maar dat 

in vervolg de stellingen niet vooraf gechargeerd moeten worden en er niet moet worden vermeld 540 

dat er gratis lunch is. Voor het kandidaat-bestuur is daarnaast een actiepuntje om deze 

discussiebijeenkomst niet te organiseren op een woensdag, omdat alleen de studieadviseur kon 

aanwezig zijn bij de bijeenkomst. De opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator konden niet 

aanwezig zijn omdat zij niet op woensdag werken.  

De algehele consensus was dat het gebied van onderwijs een van de belangrijke speerpunten van 545 

ConcepT moet blijven. Er werd gesuggereerd dat de leden van de panelgesprekken geen 

representatieve afvaardiging van een leerjaar waren, er nemen namelijk voornamelijk actieve 

studenten zitting in de panels. Dit hoeft niet direct te betekenen dat deze samenstelling de 

objectiviteit en kwaliteit van het panel niet negatief beïnvloedt. Het bestuur neemt het advies over 

om te blijven streven naar een representatieve samenstelling van de panels. Hierop is besloten de 550 

inschrijving voor de panelgesprekken open te stellen voor alle leden (zie 2.3.1). 

Over het aantal activiteiten dat ConcepT organiseert, kwam geen direct commentaar. Het bestuur is 

zich er wel van bewust dat zij kritisch moeten blijven kijken naar het soort activiteiten dat 

georganiseerd wordt. Er is naar gestreefd om een divers aanbod te creëren met een goede 

verhouding tussen inhoudelijke en onderwijs gerelateerde activiteiten enerzijds en 555 

gezelligheidsactiviteiten anderzijds, zodat zo veel mogelijk leden een, voor hen interessante, 

activiteit kunnen vinden. Daarnaast is het inplannen van activiteiten een aandachtspunt. Deze 

moeten, om voor voldoende deelnemers te zorgen, niet te dicht op elkaar gepland worden. Ook 

moet geprobeerd worden rekening te houden met piekbelasting van de studie. Het bestuur erkent 

het belang hiervan en houdt bij het inplannen van activiteiten hier rekening mee. Dit heeft ervoor 560 

gezorgd, met uitzondering van de masterclass van de BetonBrouwers, dat de opkomst op de 

activiteiten veelal goed was.  
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Om borrels beter bezocht te krijgen heeft de borrelcommissie, naar aanleiding van de 

discussiebijeenkomst, eens per maand een themaborrel, zoals de Oktoberfestborrel, groots 

gepromoot. Daarnaast blijft de borrelkelder bijna elke donderdagmiddag open voor de reguliere 565 

borrels, die minder gepromoot worden (enkel met een algemene aankondiging eens per kwartiel) en 

dus minder, maar wel door een vaste groep die wel behoefte heeft aan een regelmatige borrel, 

bezocht worden.  

Op het gebied van de almanak was de belangrijkste bevinding dat de leden het drukwerk 

waarderen: het is leuk om in de kast te hebben. Vooral het activiteitenoverzicht is van grote 570 

waarde, de almanak is het enige document (naast het jaarverslag) waarin dit staat. Dit punt is 

doorgegeven aan de almanakcommissie, zij hebben hier gehoor aan gegeven door het 

activiteitenoverzicht uit te breiden. De ledenlijst achter in de almanak heeft, door de zoekfunctie 

op de website, geen toegevoegde waarde meer en is daarom in de almanak van 2012 niet terug te 

vinden.  575 

De bevindingen die naar voren zijn gekomen tijdens de discussiebijeenkomst, zijn twee weken na de 

bijeenkomst samen met de notulen gepubliceerd. 

2.7.2 Activiteiten beter toespitsen op verschillende leden 

Om activiteiten beter toe te spitsen op leden, is geprobeerd in kaart te brengen in welke studiefase 

en –richting studenten zitten. De opleiding heeft deze gegevens niet. BOZ wel, maar deze instantie 580 

mag deze gegevens niet beschikbaar stellen.  

Het bestuur heeft besloten de studiefase en –richting niet in kaart proberen te brengen door 

hiernaar te vragen in een e-mail, zoals de ledengegevens controlemail. Hoewel de respons op de 

ledengegevens controlemail positief was, leek dit geen geschikt medium om de studiefase- en 

richting van alle studenten in kaart te brengen. Reden hiervoor is dat er schijnnauwkeurigheid kan 585 

ontstaan doordat een aantal leden niet reageert op deze controlemail. 

Het bestuur heeft wel getracht middels de activisme-enquête de studievoortgang in kaart te 

brengen. Er werd bij de activisme-enquête aan elke geënquêteerde gevraagd zijn of haar 

studievoortgang door te geven. Doordat slechts een deel van de leden bereikt kon worden door de 

enquête, was dit ook geen geschikt medium.  590 

Het voornaamste probleem bij het in kaart brengen van de studiefase en –richting is dat deze 

gegevens snel veranderen. Het bestuur acht het niet wenselijk voor leden dat iedere verandering in 

de studiefase en -richting moet worden doorgegeven aan ConcepT en acht het ook niet reeël dat 

veel leden dit zullen doen. Het in kaart proberen te brengen van de studiefase en –richting heeft 

niet echt bijgedragen aan het beter toespitsen van activiteiten op verschillende leden. Daarom is 595 

aangeraden hier niet op deze manier mee door te gaan.  

`   
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3 Terugkoppeling Strategisch Plan 

Er zijn enkele punten uit het Strategisch Plan 2012-2014 die Bestuur 2012 heeft getracht uit te 

voeren. Deze punten zijn naar voren gekomen in het beleidsplan en worden in dit hoofdstuk 600 

teruggekoppeld. 

SP 2.1: Inzicht krijgen in de belangen van civieltechnisch georiënteerde personen 

Het bestuur heeft niet altijd duidelijk zicht op wat de wensen en de verwachtingen zijn van de 

leden van ConcepT. Toch is ConcepT er voor haar leden en moet dus worden getracht hier beter 

inzicht in te krijgen.  605 

Om meer inzicht te krijgen in de belangen van de leden heeft Bestuur 2012 een 

discussiebijeenkomst georganiseerd waarbij leden werden aangemoedigd hun mening te geven over 

enkele stellingen voorgelegd door het bestuur. een deel van de resultaten van de 

discussiebijeenkomst is gebruikt om beleid aan te passen. 

Onder de leden is een enquête gehouden over activisme (binnen ConcepT). Sommige leden hebben 610 

verwachtingen over activisme en het blijkt dat de afgelopen jaren de grote commissies lastiger 

gevuld kunnen worden. Uit de enquête bleek dat studenten vooral actief worden voor hun 

persoonlijke ontwikkeling en het opbouwen van sociale contacten. Het aantal studenten dat 

studievertraging voor over heeft om actief te zijn, neemt af door de politieke maatregelen, 

waardoor veel studenten enkel nog een grote commissie willen doen wanneer zij hiervoor 615 

gecompenseerd worden. 

Een groep die extra aandacht verdient, is de groep masterstudenten. Er moet inzicht worden 

verkregen in wat deze groep beweegt en hierop moet worden ingespeeld. Het is pas in december 

gelukt een mastercommissie op te starten, waardoor een vagkroeplunch uiteindelijk is 

georganiseerd door de Functionaris Onderwijs. Tijdens de enquête is ook een grote groep 620 

masterstudenten naar hun mening gevraagd. Hieruit bleek dat masterstudenten minder actief zijn 

bij ConcepT vanwege hun studie. Echter kunnen kleine activiteiten, zoals vakgroeplunches, wel 

georganiseerd worden door de mastercommissie. 

SP 3.1: Waarborgen van de kwaliteit van activisme  

Om kennisverlies te voorkomen, moet de kennis en ervaring in commissies gewaarborgd worden. Dit 625 

gebeurt door kennisverlies bij doorlopende commissies te voorkomen middels begeleiding en door 

voor goede doorstroming te zorgen van commissieleden van verschillende jaargangen. Afgelopen 

jaar zijn nieuwe commissieleden tijdig geplaatst en is tijdig aangegeven wat in de toekomst zijn of 

haar functie zou zijn. Hierdoor kon er tijdig worden begonnen met het inwerken. 

Bij projectcommissies is de kennisoverdracht vaak (te) beperkt. Middels overdrachtsbijeenkomsten 630 

(onder begeleiding van een bestuurslid) is getracht de kennisoverdracht tussen oude en nieuwe 

commissies te stimuleren. De nieuwe commissies ervoeren deze bijeenkomsten als waardevol en 

hebben veel gebruik gemaakt van de verkregen tips. Ook de oude commissies waren positief over de 

bijeenkomsten. 

Een belangrijke manier van kennisoverdracht was de toepassing van draaiboeken. Deze werden 635 

echter niet volledig benut. Om deze toepassing te verbeteren wordt op dit moment gebruik 

gemaakt van een wiki. Deze zijn overzichtelijker en worden beter en meer gebruikt dan 

draaiboeken. Om essentiële punten voor het eindproduct naar voren te laten komen is een checklist 

opgesteld. Deze checklist wordt gebruikt door commissies en geeft een lijst van punten waaraan 

voldaan moet worden om de kwaliteit te waarborgen. 640 
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SP 3.2: Compensatie voor activisme waarborgen en waar mogelijk vergroten 

Uit de activisme-enquête is gebleken dat leden waarde hechten aan activismecompensatie. In het 

afgelopen jaar is het niet gelukt de compensatie voor groot activisme te vergroten. Binnen de 

universiteit zijn veel veranderingen geweest waardoor de zekerheid van compensatie voor groot 

activisme juist is weggevallen.  645 

Om te zorgen dat de compensatie voor activisme gewaarborgd blijft, is via het Overleg 

Studieverenigingen (ConcepT heeft een afstudeermaandenregeling-voorstel gepresenteerd) en 

overleggen van de Student Union getracht compensatie te garanderen voor bestuur, studiereis- en 

de symposiumcommissie. Voor komende besturen is beloning voor activisme gegarandeerd. Dit is 

niet gelukt voor de symposium- en de studiereiscommissie, elk jaar zal er moeten worden gekeken 650 

of deze commissies kunnen worden beloond voor het commissiewerk. Wel is bekend aan het begin 

van het bestuursjaar hoe groot de compensatie voor groot activisme in een kalenderjaar zal zijn.  

Aan het begin van het verenigingsjaar was er veel onduidelijkheid over de compensatie van groot 

activisme in 2012. Hierop heeft het bestuur een reservering (zie 4.12) opgesteld en uiteindelijk is 

compensatie voor groot activisme via deze reservering, na overleg met de Belastingdienst, 655 

uitgekeerd.  

In samenspraak met enkele verenigingen is een conceptplan gemaakt hoe collegegeldvrij besturen 

er in de toekomst uit moet zien. Hiervoor is informatie ingewonnen bij een studievereniging uit 

Delft. De Student Union zal het initiatief nemen in de vervolgstappen en bij de StudentUnion is 

aangedrongen om zo spoedig mogelijk met een plan voor collegegeldvrij besturen te komen, 660 

hierover zijn echter geen toezeggingen gedaan. 

SP 3.3: Activisme blijven faciliteren i.c.m. de studie 

Binnen de Universiteit Twente vinden binnenkort onderwijsvernieuwingen plaats, waardoor het 

onduidelijk is of activisme op dezelfde manier kan worden gefaciliteerd zoals dat nu gebeurt. Er 

wordt gekeken (onder andere in het plan voor de waarborging van activisme van het kandidaat-665 

bestuur) hoe activisme kan worden gefaciliteerd in combinatie met de onderwijsvernieuwingen. In 

het beleidsplan kwam naar voren een plan op te stellen hoe activisme gewaarborgd kan worden 

binnen ConcepT. Het bestuur heeft hier een begin mee gemaakt, maar heeft gewacht met het 

afmaken van dit plan op de definitieve ontwikkeling van het Twents Onderwijs Model. Op het 

moment van schrijven is de invulling hiervan nog steeds niet bekend. Daarnaast zijn op nationaal 670 

niveau grote veranderingen aangekondigd, die haaks staan op het beleid van de vorige regering 

(sociaal leenstelsel i.p.v. langstudeerboete).  

In eerste instantie is een enquête gehouden onder de leden om te kijken wat mensen van activisme 

binnen ConcepT denken. De communicatiemiddelen van ConcepT zijn gebruikt om niet-actieve 

leden duidelijk te informeren over wat activisme inhoudt en wat de voordelen hiervan zijn.  675 

SP 4.1: Kwaliteit van activiteiten vergroten door samenwerking met andere 
verenigingen 

ConcepT wil haar activiteiten verbreden door samenwerking te initiëren met andere verenigingen. 

Er is daarom gekeken naar de mogelijkheden om activiteiten te organiseren in samenwerking met 

sport- en/of studieverenigingen. Een activiteit die voor ogen was (ijshockey), in samenwerking met 680 

een sportvereniging, was helaas praktisch niet haalbaar. De activiteit in samenwerking met W.S.G. 

Isaac Newton (eerstejaarsactiviteit) is echter wel georganiseerd maar viel in aantal aanmeldingen 

tegen. Tot slot heeft dit jaar een ConcepT vs. Paradoks borrel plaatsgevonden. Daarnaast zijn de 

‘gebruikelijke’ activiteiten in samenwerking met andere verenigingen wel georganiseerd (Gala in 
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samenwerking met S.V. Communiqué, CTW-klaverjastoernooi en Paintball tegen W.S.G. Isaac 685 

Newton).  

Er is informatie ingewonnen bij andere verenigingen en instanties op de universiteit wat voor een 

type wiki zij gebruiken, uiteindelijk is er voor een ander wikitype gekozen vanwege de 

gebruiksvriendelijkheid. 

SP 5.1: Contact met oud-leden benutten en verbeteren 690 

ConcepT heeft weinig contact met afgestudeerden, terwijl dit contact meerdere voordelen kan 

bieden voor zowel ConcepT als voor haar leden. Afgelopen jaar is getracht contact met oud-leden 

te verbeteren door de alumnivereniging nieuw leven in te blazen. Dit heeft voor ConcepT op gebied 

van contact met bedrijven niets opgeleverd. Er is wel contact geweest met een oud-lid voor een 

workpool-opdracht, welke helaas uiteindelijk niet doorging. Voor studenten heeft het organiseren 695 

van een Werk-na-studie-lezing de mogelijkheid geboden meer inzicht te krijgen in het ‘leven’ van 

een civieltechnicus na de studie. Tevens is de Tussen-Sint-en-Kerstborrel van ConcreeT opengesteld 

voor enkele afstudeerders, zodat zij in contact konden komen met alumni en de alumnivereniging. 

SP 6.1: Bredere kennis van de financiën binnen het bestuur 

Wanneer de Penningmeester afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, is er geen persoon in het bestuur 700 

die de taak voldoende kan overnemen. Een eventuele lange afwezigheid zou kunnen zorgen voor 

financiële nadelige gevolgen voor ConcepT. Aan het begin van het bestuursjaar is een 

Vicepenningmeester aangesteld, zodat hierdoor een afwezigheid van de penningmeester op te 

vangen is. Uiteindelijk bleek de Penningmeester al zijn taken uit te kunnen voeren en heeft de 

Vicepenningmeester vooral een controlerende functie gehad. 705 

In het beleidsplan werd aangegeven dat eveneens een penningmeestersdraaiboek zou worden 

opgesteld. Het opstellen van dit draaiboek heeft vertraging opgelopen omdat wordt overgestapt op 

een vernieuwde versie van het boekhoudprogramma.  

SP 6.2: Liquiditeit verhogen 

Om ervoor te zorgen dat ConcepT aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, is het belangrijk 710 

dat er voldoende liquiditeit is. Dit houdt in dat er voldoende eigen vermogen moet zijn, dit is 

gedaan door afgelopen jaar een batig saldo van €3.000 te realiseren. 

SP 6.3: Het gebruik van reserveringen verbeteren 

ConcepT kende aan het begin van het jaar zeven reserveringen. Door het opstellen van regels 

betreffende reserveringen wordt het bestuur gedwongen goed na te denken over het maken van 715 

reserveringen. De huidige reserveringen zijn geëvalueerd wat er voor heeft gezorgd dat onder 

andere de reservering voor het boekenfonds is afgeschaft. Bij het opstellen van een nieuwe 

reservering moet eveneens een richtlijn worden opgesteld waarin wordt aangegeven wat de inflow, 

de ouflow en het doel van de reservering is.  

Conclusie 720 

Het Strategisch Plan 2012-2014 van ConcepT is in 2011 opgesteld. Het bestuur heeft in haar 

bestuursjaar alle doelstellingen invulling gegeven. Toch zijn niet alle doelstellingen bereikt, of 

volledig uitgewerkt, en is meegegeven aan het kandidaat-bestuur de doelstellingen uit het 

Strategisch Plan te bekijken en te proberen deze te voltooien.  

  725 
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4 Verslag Bestuur 2012 

In 2012 heeft ConcepT vele activiteiten georganiseerd en zijn commissies opgestart die de 

continuïteit van de vereniging garanderen. In dit hoofdstuk zullen de verschillende aspecten van de 

vereniging beschreven worden die niet direct voortvloeien uit het beleidsplan.  730 

4.1 Activisme 

ConcepT draait al jaren op haar actieve leden. Activisme is de basis voor alle activiteit die door 

ConcepT georganiseerd worden.  

4.1.1 Algemeen 

Ondanks de onduidelijkheid over de politieke maatregelen betreffende studenten zijn de meeste 735 

commissies volledig gevuld dit jaar. Alleen de almanakcommissie 2012 en de 

buitenlandreiscommissie 2012 moeten het met één persoon minder doen dan het gewenste aantal. 

De reden hiervoor is dat er verder geen animo was binnen ConcepT om deze commissie te 

bemannen. Het kandidaat-bestuur bestaat ook uit 5 personen. Dit heeft niet tot problemen geleid, 

voor het kandidaat-bestuur is een document geschreven hoe de bestuurstaken van 6 personen te 740 

verdelen over 5 kandidaat-bestuurders. Daarnaast heeft het kandidaat-bestuur gedurende haar 

inwerkperiode een COP-training (Competentie Ontwikkelings Programma) gevolgd.  

Verder is dit jaar de mastercommissie opnieuw opgestart. Bijna alle oude mastercommissieleden 

studeerden af, waardoor het noodzakelijk werd nieuwe masterstudenten te zoeken. Aan het eind 

van het bestuursjaar is het gelukt een nieuwe mastercommissie op te starten.  745 

Tot slot is in 2012 geen ConcepT Business Course (CBC) opgezet. Afgelopen jaar hebben veel 

bedrijven een eigen businesscourse opgezet waardoor de interesse in de CBC minimaal was. 

Daarnaast zat een groot deel van de potentiële deelnemers in het traject van de studiereis.  

4.1.2 Waardering activisme 

ConcepT organiseert elk jaar, om de actieve leden te bedanken voor hun inzet, een Actieve Leden 750 

Activiteit (ALA). Bestuur 2012 heeft besloten naast de jaarlijkse ALA begin januari op een andere 

manier de actieve leden te bedanken. Op 24 oktober 2012 is daarom de Actieve Leden Pubquiz 

georganiseerd. Voor een kleine bijdrage konden actieve leden genieten van een pubquiz met 

voorafgaand een diner.  

4.1.3 Activering eerstejaars  755 

Dit jaar is in overleg met de algemene Kick-In-kampcommissie besloten de doegroepen kleiner te 

maken. Hierdoor waren meer onafhankelijke doegroepen mogelijk dan vorige jaren, waaruit 

doorgaans de meeste actieve leden voortkomen.  

In totaal deden dit jaar 53 eerstejaars mee aan de algemene Kick-In, verdeeld over zes doegroepen, 

waarvan er vier onafhankelijk waren. Aan de Kick-In van de opleiding deden 65 eerstejaars mee. Dit 760 

is een beetje meer dan voorgaande jaren. In totaal zijn er dit jaar 76 eerstejaars. 

Na de commissiemarkt van 20 september 2012 zijn 17 eerstejaars actief geworden, verdeeld over de 

volgende commissies: eerstejaarscommissie (6 studenten), aktiviteitencommissie (7 studenten), 

ConcepTueelcommissie (2 studenten) en de buitenlandreiscommissie (2 studenten). 

Over het algemeen is de huidige lichting eerstejaars erg actief. Behalve dat er 17 eerstejaars actief 765 

zijn geworden, worden vooral lunchlezingen druk bezocht door eerstejaars. Daarnaast is er een 
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grote groep eerstejaars naar het gala van ConcepT en Communiqué gekomen en worden 

gezelligheidsactiviteiten goed bezocht door hen.  

4.2 Inventaris 

Inventaris heeft betrekking op de ConcepT-kamer en Borrelkelder ‘Beneden Peil’.  770 

4.2.1 ConcepT-kamer 

Met de reservering inventaris (à €3000) die in 2011 is aangemaakt, zijn de oude en versleten banken 

in de ConcepT-kamer vervangen en is een nieuwe salontafel gekocht. Ook is van deze reservering 

een nieuwe tv gekocht. Doordat deze tv een stuk groter is dan de oude, enigszins kleine tv, is er op 

het scherm ruimte voor extra functionaliteiten. Het is nu mogelijk om op het scherm informatie te 775 

verschaffen over actualiteiten en ConcepT-gerelateerde onderwerpen. Ook is de presentatie van de 

oude tv in de nieuwe presentatie geïntegreerd. De reservering inventaris is na deze uitgaven en na 

de evaluatie van de reserveringen opgeheven.  

In de zomervakantie heeft het bestuur de indeling van de kamer veranderd en de muren van een 

nieuw likje verf voorzien om de ConcepT-kamer een nieuwe, frisse uitstraling te geven. De verf is 780 

door het Facilitair Bedrijf van de UT aangeleverd waardoor hier geen kosten aan verbonden waren. 

Over de nieuwe indeling van de ConcepT-kamer zijn zowel positieve als negatieve reacties binnen 

gekomen, het bestuur gaf aan het kandidaat-bestuur mee een lagere koffiebar te zoeken zodat deze 

minder een scheiding is tussen twee delen van de kamer. 

Om de uitstraling in de ConcepT-kamer te verbeteren, heeft het bestuur ervoor gekozen een 785 

tweetal muurstickers aan te brengen.  

4.2.2 Computerpark 

Er zijn drie nieuwe pc’s en een nieuw beeldscherm aangeschaft afgelopen jaar. Twee nieuwe pc’s 

zijn in de ConcepT-kamer geïnstalleerd en de derde nieuwe pc wordt de nieuwe penningmeester-pc. 

De penningmeester-pc krijgt ook twee beeldschermen naast elkaar, omdat dit prettiger werkt. 790 

Dientengevolge is er een nieuw beeldscherm aangeschaft welke in de ConcepT-kamer is geplaatst, 

zodat commissies (bijvoorbeeld de ConcepTueelcommissie met het werken met InDesign) hier ook 

profijt van hebben. 

Voorde nieuwe TV in de ConcepT-kamer heeft het bestuur nieuwe presentatiesoftware laten 

ontwikkelen. Met de nieuwe software is meer ruimte om informatie op het scherm te tonen en zijn 795 

de mogelijkheden van het scherm dynamischer. Gekozen is de oude TV aan de andere kant van de 

kamer te hangen, deze TV kan gebruikt worden voor een fotopresentatie of voor het bekijken van 

een livestream. Aan het kandidaat-bestuur is meegegeven aan de TV een goede bestemming te 

geven.  

4.2.3 Borrelkelder 800 

Het Facilitair Bedrijf heeft enkele afvoerleidingen in de vloer van de borrelkelder gefreesd en een 

nieuwe afvoerput aangelegd bij de ingang. Bij deze werkzaamheden is de vloer zwaar beschadigd. 

De schade wordt hersteld wanneer de borrelkelder in een aangesloten periode van vijf werkdagen 

niet gebruikt wordt. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in de kerstvakantie.  

Grolsch heeft, conform afspraken in het nieuwe biercontract, op haar kosten de tapinstallatie in de 805 

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

Ook zijn enkele mankementen verholpen.  

4.3 Externe betrekkingen 
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Externe betrekkingen heeft betrekking op de contacten die ConcepT heeft met, voornamelijk 

civieltechnisch georiënteerde, bedrijven. 810 

4.3.1 Algemeen 

Afgelopen jaar is het contact met bedrijven goed geweest en gecontinueerd zoals het vorig jaar. 

Een paar bedrijven hadden geen mogelijkheid om samenwerking te vervolgen in verband met een 

fusie of financiële moeilijkheden. Er zijn ook een paar nieuwe bedrijven benaderd om een 

samenwerking mee aan te gaan. Iv-Groep is dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst op het symposium 815 

geweest. Daarnaast zijn er veel contacten geweest voor de studiereis en het symposium, hiervoor is 

uiteindelijk genoeg sponsoring binnengekomen. Aan het eind van het jaar werd duidelijk dat er een 

trend bij bedrijven is ontstaan om de focus van de sponsoring te verleggen van gedrukte media naar 

online uitingen. Voor ConcepT is het belangrijk met deze trend rekening te houden en meer te 

focussen op online sponsoring. In samenwerking met Continu is bijvoorbeeld de Facebook-Fanpage 820 

opgestart.  

4.3.2 Insteek bedrijven 

Bedrijven hebben verschillende belangen bij een samenwerking met ConcepT. Veelal gaat het om 

naamsbekendheid voor potentiële werknemers. Vroeger ging dit vooral gepaard met veel 

logoverspreiding en advertenties in de ConcepTueel of almanak. Nu richten bedrijven zich steeds 825 

meer op digitale media.  

Gevolgen hiervan zijn vooral bij de ConcepTueel en de almanak merkbaar. Hier valt een groot deel 

van de inkomsten weg, dit is niet wenselijk omdat advertenties een groot deel van de kosten 

dekken. Bedrijven nemen in plaats van de advertentie vaak een banner op de site of een 

bedrijfsprofiel. Deze zijn goedkoper dan de advertentie dus loopt ConcepT hier inkomsten mis. Aan 830 

te raden is goed te kijken naar de verschillende prijzen van de samenwerkingsmogelijkheden van 

ConcepT.  

De invoering van deze prijsverandering is gestart met het nieuwe samenwerkingsdocument en zal 

nog verder moeten worden doorgevoerd. Het is belangrijk bedrijven duidelijk te maken dat de 

prijsstijging er is. Deze stijging komt vaak niet overeen met de ‘groei’ van het budget van het 835 

bedrijf. Er zijn daarom verschillende onderhandelingen geweest om toch hetzelfde budget of 

dezelfde samenwerkingsvormen aan te houden met bedrijven.  

Een andere trend bij bedrijven is het kieskeuriger worden in het uitzoeken van vereniging waarin 

geïnvesteerd wordt. ConcepT komt nog steeds goed uit de evaluaties van deze bedrijven, vooral 

omdat ConcepT een grote groep studenten en vooral masterstudenten aan zich bindt. Ook zijn 840 

sommige bedrijven geïnteresseerd in de alumnivereniging ConcreeT. Aan het kandidaat-bestuur is 

meegegeven deze interesse te bekijken en hier eventueel voordeel uit te halen.  

4.3.3 Nieuwe samenwerkingsvormen 

Afgelopen jaar is veel gebeurd op het gebeid van nieuwe samenwerkingsvormen. Een aantal nieuwe 

vormen is ontwikkeld en nieuwe vormen uit 2011 hebben meer invulling gekregen. Per 845 

samenwerkingsvorm zal kort toegelicht worden wat er is gebeurd.  

Inmiddels staat het bedrijvendiner gepland in week 7 van 2013. Er zijn 2 bedrijven: AT Osborne 

(consultancy)en Arcadis (ingenieur). Er is nog geen aannemer bereid gevonden deel te nemen aan 

het bedrijvendiner. Er wordt nog gezocht naar een aannemer. Wanneer dit niet lukt, wordt naar de 

mogelijkheid gekeken het bedrijvendiner te organiseren met bovenstaande bedrijven. Er zullen dus 850 

meerdere bedrijven deelnemen aan het diner, hierdoor zijn er voor studenten meerdere 

perspectieven en hebben bedrijven contact met meer studenten. Het diner staat pas in de planning 
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in 2013 in verband met de studiereis, hierdoor zijn veel potentiele deelnemers weg en niet in de 

mogelijkheid zich aan te melden. Daarnaast is na een aantal onderhandelingen een aannemer 

afgehaakt, waardoor er naar een nieuwe aannemer gezocht moest worden.  855 

Direct mailing is dit jaar doorgezet en verschillende bedrijven hebben hier gebruik van gemaakt. Er 

zijn niet zo veel direct mailings verstuurd als verwacht. Wel geven veel bedrijven aan dit een 

interessante manier voor promotie te vinden. Sommige bedrijven geven aan dat zij er momenteel 

geen budget voor hebben. Bij het opstellen van een nieuw sponsorcontract zou een direct mailing 

hierin opgenomen kunnen worden. Van geen enkel bedrijf is vernomen dat de prijs voor het 860 

versturen van een direct mailing te hoog zou zijn. Het kandidaat-bestuur is dus aangeraden bij 

contractbesprekingen de direct mailing aan te (blijven) bieden voor de huidige prijs. Bedrijven die 

tot nu toe gebruik hebben gemaakt van de Direct mailing zijn wel tevreden, ze hebben 

verschillende reacties gehad van studenten uit Twente.  

In de ConcepTueel zijn advertorials in opkomst. Met de ConcepTueelcommissie wordt hier een vaste 865 

template voor gemaakt aangezien sommige bedrijven het nog niet helemaal begrijpen of er te lang 

over doen het stuk aan te leveren.  

Met de update van het tv-scherm in de ConcepT-kamer zijn nieuwe mogelijkheden om hierop te 

promoten. Bedrijven kunnen nu hierop ook filmpjes laten zien. Dit wordt op dit moment bij 

verschillende bedrijven aangegeven en de reacties worden afgewacht.  870 

Dit jaar zijn nieuwe sportshirts gesponsord voor de voetbalteams ConcepT1 en ConcepT2. Beide 

teams hebben 15 shirts gesponsord gekregen van Jelmer.  

De gesponsorde koffiebekers zijn in de laatste maanden van 2012, wegens 

contractonderhandelingen, niet aan de leden aangeboden. Door een vernieuwd contract zullen zij 

begin 2013 weer in de ConcepT-kamer verschijnen. Ook zijn er contacten over ander 875 

promotiemateriaal zoals de koffiebekerhouders. Deze sponsormogelijkheid is dit jaar door de 

symposiumcommissie gebruikt en de houders werden heel handig bevonden door veel studenten. 

4.3.4 Nieuwe drukker en ConcepTueel 

Dit jaar is gezocht naar een goedkopere drukker. Er is vanaf editie 3 jaargang 21 van de 

ConcepTueel overgestapt naar een andere drukker. Deze drukker heeft eveneens de verzending op 880 

zich genomen. Dit houdt in dat de ConcepTueels nu geseald worden met adresdrager. Dit levert bij 

vijf edities per jaar van de ConcepTueel een kostenbesparing van ongeveer 5000 euro per jaar op. 

Door deze nieuwe drukker zijn de kosten aanzienlijk verlaagd, maar de inkomsten zijn ook gedaald 

door de verschoven focus van bedrijven (zie 4.3.2). Er moet komend jaar worden nagedacht over 

een andere insteek van de ConcepTueel. De commissie zou meer eigen inbreng kunnen leveren door 885 

bijvoorbeeld zelf artikelen te schrijven. Ook is een themanummer misschien een leuke variatie. 

Daarnaast zijn vanuit het Externe Betrekkingenoverleg verschillende Functionarissen Externe 

Betrekkingen aan het uitzoeken of verenigingsbladen op een goede manier online gezet kunnen 

worden. Hierdoor wordt het voor bedrijven ook weer aantrekkelijker hierin te adverteren en te 

publiceren. Er is overgedragen aan het kandidaat-bestuur in de gaten te houden wanneer het 890 

uitbrengen van de ConcepTueel niet meer rendabel is. 

4.3.5 Aantal bedrijven 

Na jaren vol contacten met bedrijven, het bezoeken beurzen en het organiseren van symposia is 

ConcepT bekend bij het grootste deel van de civieltechnische bedrijven in Nederland. Er moet 

worden nagedacht of het binnen de civieltechnische sector nog mogelijk is nieuwe bedrijven te 895 
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benaderen en of dit nog meerwaarde op zal leveren. Er moet prioriteit worden gegeven aan het 

onderhouden van de contacten en het verlengen van contracten. 

4.3.6 Meeloopdagen 

Afgelopen jaar is de mogelijkheid aan leden geboden een dag mee te lopen bij een werknemer van 

een civieltechnisch bedrijf. Weinig leden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Er is een 900 

student geweest die graag wilde meelopen bij een bedrijf, maar de contactenlijst van de 

meeloopdagen was achterhaald (de contactpersoon had niet meer dezelfde functie binnen het 

bedrijf). Hierop is contact opgenomen met het bedrijf, maar het bedrijf stond niet open voor een 

meeloper.  

4.3.7 Kleine commissies 905 

Dit jaar is bij de kleine commissies hetzelfde gebeurd op het gebied van sponsoring als vorig jaar. 

Evenementen worden niet vaak meer gesponsord door bedrijven. Alleen kleine bedrijven uit 

Enschede hebben hier soms nog belangstelling voor. Dit zorgt niet direct voor financiële problemen, 

alleen zal het geld via algemene sponsoring van ConcepT moeten worden binnengehaald, hier zal 

dus in de begroting rekening mee moeten worden gehouden.  910 

4.3.8 Externe Betrekkingenoverleg 

Dit overleg, met de Functionarissen Externe Betrekkingen van alle studieverenigingen, heeft dit jaar 

tot verschillende inzichten geleid. Er is onderzocht of het  haalbaar is gezamenlijk over te stappen 

naar een koffie- en theeleverancier. Dit bleek niet mogelijk, er zijn te veel verschillende apparaten 

en te veel verschillende wensen. Ook uit de zoektocht naar een gezamenlijke drukker is niets 915 

voortgekomen, ook hier bleken de wensen van de verschillende verenigingen te veel van elkaar te 

verschillen. 

Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de periodieken aantrekkelijker te maken voor 

bedrijven. Bij alle studieverenigingen aan de UT wordt teruglopende sponsoring voor gedrukte 

media opgemerkt. Er wordt nu gezamenlijk gezocht naar een oplossing om de periodieken te 920 

digitaliseren en online aan te bieden. ConcepT biedt op de ConcepT-site haar periodiek aan, maar 

hierbij is te betwijfelen of iemand deze leest. Paradoks heef al veel meer ervaring met het 

digitaliseren van de periodiek en gebruikt hier een speciaal programma voor. Hierover zijn goede 

resultaten meetbaar, de Paralaks wordt vaak meer dan 600 keer per editie online bekeken. Aan het 

kandidaat-bestuur is meegegeven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het laagdrempelig 925 

online beschikbaar stellen van de periodiek.  

4.3.9 Overzicht contracten en bedrijven 

 Jaarcontracten  Kortlopende contracten 

4people *#  

Arcadis 

AT Osborne 

Ballast Nedam 

Besix 

Bouwen met Staal 

Bouwend Nederland * 

Brink Groep 

Continu 

CROW 

Deltares 

 ADT^ 

APPM ^ 

Besix 

Betonvereniging 

Bouwen met Staal ^ 

Café de Wigwam 

CBR 

De Laila 

HKV lijn in water 

Jelmer ^ 

KIVI NIRIA^ 
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Dura Vermeer # 

Heijmans/Breijn 

Grontmij # 

Infraflex # 

IV-Groep* 

Jelmer 

Kivi Niria 

Koninklijke BAM groep 

Oranjewoud 

Prorail *# 

Rijkswaterstaat 
Royal Boskalis 
Westminster  

Royal Haskoning DHV *#  

Shell 

Spanbeton 

Strukton 

Mobilis  TBI infra *# 

Tebodin # 

Van Oord 

Volker Wessels 

Wagemaker 

Wareco 
 

Koninklijke BAM Groep ^ 

KP&T ^ 

Marbé  
NV Waterleidingmaatschappij 
Drenthe* 

Navingo 

Oranjewoud 

Oversticht ^ 

Royal Boskalis 

Spanbeton 

Tauw 

Toekomst van Brabant 

Universiteit Twente 

Van Wijnen ^ 

Wareco ^ 

Witteveen+Bos ^ 
 

   
  Niet verlengde jaarcontracten 
  Koac NPC 

  Twente Werkt 
   
   
   
Contracten met toeleveranciers   

Vrumona   

Grolsch   

Luttikhuis Taxi & Touringcar   

 
*Met de door een sterretje gemarkeerde bedrijven bestond in 2010 geen contract. 
#Bedrijven met een jaarcontract en onderhandelingen over de invulling van een nieuw jaarcontract. 930 
^Bedrijven met kortlopende contracten vanuit symposiumcommissie. 
 

4.4 Onderwijs 

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd op het gebied van onderwijs, zowel landelijk als op de 

Universiteit Twente. Tot een aantal maatregelen is al besloten, een aantal moet door 935 

respectievelijk het Parlement en de Universiteitsraad goedgekeurd worden. 

Afgelopen jaar is er veel gebeurd in de landelijke politiek, wat veel invloed heeft gehad op het 

onderwijsbeleid. Het kabinet Rutte I, welke de langstudeerboete en de afschaffing van de 

basisbeurs in de Master had ingevoerd, is gevallen. Hierop heeft een aantal partijen de koppen bij 

elkaar gestoken en kwam met het ‘lenteakkoord’, hierin waren de partijen echter nog niet in 940 

geslaagd tot consensus te komen over het afschaffen van de langstudeerboete. 
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Na de verkiezingen van 12 september hebben de VVD en PvdA een kabinet gevormd. Op het gebied 

van hoger onderwijs hebben ze afgesproken dat de langstudeerboete wordt afgeschaft, een sociaal 

leenstelsel wordt ingevoerd en het studentenreisrecht wordt afgeschaft. Het eerste is inmiddels 

geregeld en alle reeds betaalde langstudeerboetes zijn terugbetaald door de universiteiten. 945 

In het regeerakkoord staat dat per 1 september 2014 de basisbeurs wordt afgeschaft en dat een 

sociaal leenstelsel hiervoor in de plaats gaat komen. Hier is in de Tweede Kamer een meerderheid 

voor (namelijk de VVD en PvdA), er is echter al een aantal Eerste Kamerfracties geweest dat heeft 

aangegeven het huidige voorstel voor invoering van een sociaal leenstelsel niet te steunen. Zij 

vinden dat het geld wat dit oplevert, moet worden terug gestoken in het Hoger Onderwijs, in de 950 

plannen van Rutte II wordt de besparing over de gehele onderwijsbegroting uitgesmeerd. Het 

studentenreisrecht zal worden vervangen door een kortingskaart, tegelijkertijd met het invoeren 

van het sociaal leenstelsel. 

Op de Universiteit Twente zal per 1 september het Twentse Onderwijs Model geleidelijk invoeren in 

de Bachelor, beginnend in het eerste jaar. Dit heeft als gevolg dat eerstejaarsvakken niet meer in 955 

de huidige vorm herkanst kunnen worden. Een overgangsregeling zal in het tweede kwartaal van 

2013 gepubliceerd worden. 

Civiele Techniek is samen met Werktuigbouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische 

Bedrijfskunde in het cluster ‘Engineering Technology’ geplaatst, een van de zeven gemaakte 

clusters op de UT. De bedoeling van een cluster is dat de opleidingen hierbinnen met elkaar 960 

samenwerken en tot gezamenlijke modules komen. Ook heeft de UT het plan om per cluster een 

onderwijsdirecteur (full time, eindverantwoordelijk voor kwaliteit en samenhang van het onderwijs) 

aan te stellen en de opleidingsdirecteuren te vervangen door opleidingshoogleraren (part-time, 

eindverantwoordelijk voor eindtermen). Bijna alle faculteitsraden en opleidingscommissies staan 

hier zeer kritisch tegenover, waardoor er nog geen besluit is genomen.  965 

De Bachelor Civiele Techniek en de Master Civil Engineering & Management zijn afgelopen jaar 

beiden bezocht door een visitatiecommissie ten behoeve van de accreditatie van de opleiding. De 

opleidingen zijn hier goed doorheen gekomen. 

De inschrijvingstermijn voor tentamens is gewijzigd van een vaste periode voor alle tentamens naar 

een periode van 40 tot 14 dagen voor het betreffende tentamen, mede daardoor worden er geen 970 

mailtjes meer gestuurd ter herinnering aan de inschrijving. Omdat studenten hier wel de behoefte 

aan blijken te hebben, is besloten dat ConcepT elk kwartiel een mail stuurt wanneer de inschrijving 

voor alle tentamens geopend is. 

Met al deze veranderingen heeft de Functionaris Onderwijs zich bezig gehouden via de verschillende 

instanties waarin hij zitting heeft. Dit zijn Opleidingscommissie (OLC, als gast), het Overleg 975 

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

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

stand van zaken.  

4.5 Relaties 

Zowel binnen als buiten de Universiteit Twente participeert ConcepT in verschillende 980 

overlegorganen. Daarnaast organiseert ConcepT in samenwerking met verschillende relaties een 

verscheidenheid aan activiteiten.  

4.5.1 Studieverenigingen 
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Het afgelopen jaar is een aantal activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere 

studieverenigingen aan de Universiteit Twente. Er is een eerstejaars ‘ConcepT vs. Newton’ 985 

activiteit georganiseerd. Verder is het jaarlijkse CTW-klaverjastoernooi weer georganiseerd in 

samenwerking met W.S.G. Isaac Newton en S.G. Daedalus. Tevens is ook dit jaar het gala weer 

georganiseerd samen met S.v. Communiqué. Ten slotte heeft dit jaar een ConcepT vs. Paradoks 

borrel plaatsgevonden. 

Buiten de Universiteit Twente heeft het bestuur een bezoek gebracht aan de wisselborrel van Het 990 

Gezelschap ‘Practische Studie’ in Delft en is het bestuur op bezoek geweest bij CHEOPS in 

Eindhoven.  

Ten slotte is er veel informeel contact geweest met besturen van de overige studieverenigingen aan 

de Universiteit Twente. 

4.5.2 Overleg Studieverenigingen (OS) 995 

De Voorzitter en Vicevoorzitter hebben afgelopen jaar actief deelgenomen aan de Algemene 

Ledenvergaderingen van het OS. De Universiteit Twente heeft aangegeven geen gebruik meer te 

willen maken van het ‘oude’ afstudeermaandenmodel. Dit houdt in dat het afstudeermaandenmodel 

zoals dat bestond bij het Overleg Studieverenigingen is ‘afgekapt’ en dat is overgestapt naar een 

nieuw afstudeermaandenmodel (FOBOS). De invloed hiervan op het aantal afstudeermaanden wordt 1000 

in 4.12 uiteengezet.  

4.5.3 Externe Betrekkingenoverleg 

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

voor de uitkomsten hoofdstuk 4.3).  

4.5.4 Betonvereniging 1005 

ConcepT heeft dit jaar weer actief deelgenomen aan de Betondag. De studievereniging was 

aanwezig in het ‘Studentencafé’ (samen met andere studieverenigingen), organiseerde de 

Twitterbokaal. Daarnaast hadden de BetonBrouwers een eigen stand. Ongeveer 25 studenten zijn 

(inclusief bestuur) mee geweest naar de Betondag in Rotterdam.  

4.5.5 Student Union 1010 

Het bestuur is in 2012 aanwezig geweest bij verschillende bijeenkomsten georganiseerd door de 

StudentUnion (SU). Een afvaardiging van het bestuur was aanwezig bij verschillende 

inspraakbijeenkomsten en discussiebijeenkomsten over afstudeersteun, het onderwijsmodel, het 

strategisch plan van het SU en het jaarplan van de SU. Bij de gesprekken betreffende het 

frisdrankcontract van ConcepT is informatie ingewonnen bij de StudentUnion.  1015 

4.5.6 Bouwend Nederland 

Het bestuur heeft dit jaar contact opgestart met Bouwend Nederland. Aangezien er bij (sommige) 

studenten de behoefte bestaat stage te lopen in de regio, is het lokale netwerk van belang. In 

samenwerking met Bouwend Nederland Regio Oost wordt geprobeerd leden in contact te brengen 

met bedrijven en instellingen uit de regio. 1020 

Hierbij is overeengekomen met Bouwend Nederland Regio Oost dat gebruik mag worden gemaakt 

van de aangesloten organisaties om excursies te organiseren. Op deze manier kunnen excursies 

worden georganiseerd die slechts een dagdeel behelzen. Op dit moment is er contact over het 

opzetten van een excursie. Wanneer deze excursie goed bevalt wordt gestreefd, in overleg met 

Bouwend Nederland, naar het organiseren van twee excursies per jaar. 1025 
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In november is er een overleg geweest met Bouwend Nederland in het kader van InfraTech 2013. Er 

wordt een activiteit georganiseerd, een bierkrattenbrug bouwwedstrijd gedurende InfraTech. 

Hierbij was het doel een zo groot mogelijke overspanning te creëren met een beperkt aantal 

bierkratten binnen een bepaalde tijd. Bij deze activiteit stonden teambuilding van het bestuur en 

kandidaat-bestuur en het aanhalen van contact met Bouwend Nederland centraal. 1030 

4.5.7 KIVI NIRIA 

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

Bouw- & Waterbouw en Landgebruik & Watermanagement van KIVI NIRIA.  

In samenwerking met KIVI NIRIA Landgebruik & Watermanagement is een activiteit georganiseerd 

met als doel meer jongeren te betrekken bij problemen met betrekking tot overstromingen in 1035 

Nederland. De activiteit “Evacuatie van het Rivierenland – De rol van technici & bestuurders bij de 

evacuatie van het rivierengebied in 1995” was een mini-symposium met een inleiding door een 

middagvoorzitter, gevolgd door 3 sprekers en een afsluitend debat. Er waren ongeveer 50 personen 

aanwezig, waarvan 35 studenten.  

4.6 Opvolging 1040 

Binnen de Universiteit is de trend dat andere verenigingen veel problemen hebben met het vinden 

van een opvolgend bestuur. Om dit probleem binnen ConcepT op tijd te kunnen tackelen is er ten 

eerste informeel gekeken of er voldoende interesse is om het bestuur van 2013 (en eventueel 2014) 

te vormen.  

Om meer inzicht in de taken en de bezigheden van het bestuur van ConcepT te geven is een 1045 

‘bestuursinformatielunch’ georganiseerd waarbij een overzicht werd gegeven van de inhoud van 

elke functie. Helaas werd dit door veel leden als ‘bestuursinteresselunch’ aangezien, terwijl het 

doel was om juist de niet-direct geïnteresseerden aan te spreken. Dit zou kunnen komen omdat het 

een nieuwe activiteit was en dat het voor velen misschien onbekend is dat ConcepT op zoek was 

naar een nieuw bestuur. Middels een collegepraatje is dit proberen recht te trekken maar helaas 1050 

waren er vooral direct geïnteresseerden aanwezig bij deze lunch. 

Zoals elk jaar is er ook weer een bestuursinteresseactiviteit georganiseerd, er waren 11 

geïnteresseerde studenten aanwezig, hiervan waren 5 geïnteresseerd voor het bestuur 2013 en 6 

geïnteresseerd in het bestuur 2014. Er was één afmelding. Uiteindelijk hebben 5 mensen 

gesolliciteerd voor een bestuursfunctie. 5 Mensen hebben plaatsgenomen in het kandidaat-bestuur. 1055 

Om de taken van de 6 voorgaande personen over te dragen aan 5 personen is een advies geschreven 

over het verdelen van de taken van de Functionaris Interne Betrekkingen. Daarnaast heeft het 

kandidaat-bestuur op sterk aanbevelen van het bestuur een COP-training gevolgd. 

Binnen de faculteit Management & bestuur is het mogelijk een minor ‘bestuur Studievereniging’ te 

gaan doen. In het nieuwe onderwijsmodel is het echter onduidelijk of deze minor stand zal houden, 1060 

maar daarover is men via het Overleg Studieverenigingen (en de opleidingsdirecteur) nog in gesprek.  

4.7 Koffiezetautomaat 

In het begin van het bestuursjaar is er éénmalig chocomelk aangeboden. Er was hier veel vraag naar 

– in de eerste week van het tweede kwartiel is er opnieuw chocomelk aangeboden en sindsdien is er 

continue chocomelk aanwezig. Hierover zijn enkele positieve reacties binnengekomen. Echter moet 1065 

gezegd worden dat bij de afwezigheid van de chocomelk weinig negatieve reacties zijn 

binnengekomen. 
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Tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering is ter sprake gekomen dat de koffie die wordt 

aangeboden in de ConcepT-kamer niet ‘lekker’ is. Het bestuur is van mening dat door de recente 

aanschaffing van het koffiezetapparaat het financieel gezien niet reëel is een nieuw 1070 

koffiezetapparaat aan te schaffen. Tevens waren er ook positieve reacties over de koffie.  

Daarop is besloten een nieuw smaakpanel op te richten om verschillende soorten koffiepoeder te 

testen. 10 Leden van ConcepT, uit verschillende jaargangen, zijn uitgenodigd om plaats te nemen in 

het smaakpanel. Uiteindelijk hebben 6 studenten deel uitgemaakt van het smaakpanel. Het 

smaakpanel heeft 4 verschillende soorten koffiepoeder aangeboden gekregen. De koffie die als 1075 

beste uit het smaakpanel kwam, werd voorafgaand aan het panel al geschonken, hierop is besloten 

deze koffie te blijven aanbieden. 

4.8 Frisdrank 

Bij de inventarisatie van de contracten bleek dat ConcepT twee contracten heeft betreffende de 

frisdrank, deze contracten liepen tegelijk en waren (deels) tegenstrijdig. Volgens de StudentUnion 1080 

was het rechtsgeldige contract er een waarbij de staffelkorting erg laag was. Er is contact 

opgenomen met Vrumona over de inhoud van beide contracten en hieruit bleek dat er, al jaren, 

geen Dr. Pepper meer mag worden verkocht in de ConcepT-kamer. Deze fout werd gedoogd. Als 

vervanger wordt er nu Sisi aangeboden. Om verdere problemen te voorkomen, wordt elk half jaar in 

samenwerking met Vrumona de samenwerking geëvalueerd. Op de laatste dag van 2013 loopt het 1085 

contract af en eerder in 2013 kan worden gekeken naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.  

Aan het kandidaat-bestuur is meegegeven de alternatieven af te wegen en in de tweede helft van 

het bestuursjaar een nieuw frisdrankcontract af te sluiten. Dan moet overwogen worden dit samen 

met andere studieverenigingen te doen om de staffelkorting te vergroten.  

In gesprek met Vrumona bleek ook dat de huidige leverancier van frisdrank een grote marge 1090 

rekende op de frisdrank. Hierop is contact opgenomen met DeliXL voor de levering van frisdrank. 

Wanneer de frisdrank bij DeliXL besteld wordt, wordt geen verlies meer gemaakt op de verkoop van 

frisdrank.  

4.9 Workpool 

Er is geprobeerd meer op zoek te gaan naar klussen voor de workpool. Een potentiële opdrachten 1095 

voor de workpool is eerst naar de Studiereis gegaan, andersom zijn er enkele opdrachten vanuit de 

Studiereis naar de workpool gegaan. Op een leuke opdracht (Vakantiewerk in Noorwegen) werd erg 

positief gereageerd, hierover is een dag voor het versturen ook telefonisch contact geweest met de 

opdrachtgever en hierin werd toegezegd dat er veel opdrachten zouden zijn, echter bleek bij 

aanmelding van de studenten dat alle opdrachten al waren vergeven.  1100 

In overleg met de opdrachtgever is afgesproken dat aankomend jaar deze opdracht wederom mag 

worden verstuurd. De opdracht zal dan eerder, in april, moeten worden verstuurd om de 

bovengenoemde problemen te voorkomen.  

Een grote opdracht (Activist bij het Nationaal Monumenten Congres) heeft uiteindelijk gezorgd voor 

18 aanmeldingen. Als dit congres in de komende jaren wederom wordt georganiseerd (wat de 1105 

intentie is) zal er mogelijk weer een beroep worden gedaan op ConcepT om activisten te regelen, 

de organisatie was namelijk erg positief over de inzet van de ConcepT-leden. 

Om de workpool bij studenten meer onder de aandacht te krijgen, zijn enkele opdrachten 

gepubliceerd op de website, het tv-scherm en op het prikbord. Dit heeft niet het gewenste effect 

gehad, er zijn weinig (jongerejaars) studenten lid geworden van de workpool. Wat de workpool 1110 
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exact inhoudt is voor veel studenten nog onbekend. Aan het kandidaat-bestuur is meegegeven 

jongerejaars beter te informeren over de workpool en hierdoor de lijst met geïnteresseerde 

studenten te vergroten.  

4.10  Verzekeringen 

ConcepT is de afgelopen jaren onvoldoende verzekerd geweest. Er is onderzoek gedaan naar 1115 

verschillende verzekeringen en de noodzaak hiervan. Er is individueel informatie ingewonnen en in 

samenwerking met het Overleg Studieverenigingen. Hier is uit voortgekomen dat ConcepT twee 

verzekeringen heeft afgesloten. Dit zijn een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft het recht – 

kort gezegd – op compensatie bij personenschade (bv: iemand breekt in ‘naam’ van ConcepT een 1120 

teen), de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade/kosten als ConcepT door een 

derde wordt aangeklaagd wegens bijvoorbeeld onbehoorlijk bestuur of een onrechtmatige daad. 

4.11 Ontwikkelingen alumnivereniging ConcreeT 

In het beleidsplan is het doel geformuleerd in contact te komen met oud-studenten (alumni). 

Civiele Techniek kent een alumnivereniging (ConcreeT), maar zij is de afgelopen jaren niet actief 1125 

geweest. ConcreeT heeft een groot netwerk van oud-studenten. Het – destijdse – ConcreeT bestuur 

heeft aangegeven geen bestuur meer te willen zijn en er ook geen energie meer in te willen steken. 

Tijdens een ALV van ConcreeT in februari 2012 is besproken dat ConcreeT een meerwaarde kan 

hebben voor alumni, studenten en de opleiding. ConcepT heeft aangeboden de formele zaken 

(contributie innen, ConcepTueel versturen, promotie etc.) te willen overnemen. Dit heeft erin 1130 

geresulteerd dat het bestuur van ConcepT inmiddels ook het bestuur van ConcreeT is. Hierbij is een 

‘Raad van Alumni’ opgezet die brainstormt over activiteiten, ook biedt deze ‘Raad van Alumni’ een 

eenvoudige ingang naar het netwerk van ConcreeT-leden. Door weer activiteiten te organiseren, 

wordt getracht interesse te wekken voor ConcreeT en in de toekomst weer een bestuur voor 

ConcreeT, bestaande uit alumni, te vinden. Omdat het aantal aanmeldingen voor de 1135 

alumnivereniging afgelopen jaren is tegengevallen en de interesse weer moet worden opgewekt is 

besloten om ook niet-ConcreeT-leden (ze moeten natuurlijk wel alumni van de opleiding Civiele 

Techniek zijn) toe te laten voor activiteiten. 

Bij het organiseren van de ‘Werk-na-studie-lezing’ is gebruik gemaakt van het ledenbestand van 

ConcreeT. Alle leden hebben een e-mail gehad met het verzoek een lezing te verzorgen. Het aantal 1140 

aanmeldingen vanuit de alumni was hoger dan het aantal lezingen waardoor een groot deel van de 

geïnteresseerden helaas moest worden afgewezen. 

Tot slot is op 14 december de ‘Tussen Sint-en-Kerstborrel’ voor alumni en bijna-afgestudeerde 

ConcepT-ledengeorganiseerd.  

4.12  Ontwikkelingen afstudeersteun 1145 

In het afgelopen kalenderjaar zijn veel ontwikkelingen geweest met betrekking tot afstudeersteun. 

Afstudeermaanden worden niet meer als compensatie gezien maar als ‘beloning’.  

In het recente verleden bestond een systeem op de Universiteit Twente dat ondanks de 

complexiteit vrij helder was. Afstudeersteun bestond uit 2 delen; kopmaanden en basismaanden. 1 

Kopmaand is gelijk aan 1 basismaand en is weer gelijk aan 1 maand studiefinanciering (basis + 1150 

eventueel aanvullende beurs) van de aanvrager. 

De universiteit gaat echter bezuinigen, het model van basis- en kopmaanden bestaat per 1 

september 2012 niet meer. Vanaf september is er een nieuw, centraal, afstudeermaandenmodel, 
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genaamd FOBOS. Het Overleg Studieverenigingen (zij waren verantwoordelijk voor het kopmaanden 

/ basismaanden systeem) wordt buitenspel gezet wat betreft de uitkering van afstudeermaanden en 1155 

de UT gaat bepalen of iemand afstudeermaanden krijgt. De UT heeft hiervoor een tweedeling 

gemaakt: bestuursactivisme en incidenteel activisme. Het bestuur valt binnen bestuursactivisme. 

symposiumcommissies en studiereiscommissies (en overige eventuele commissies) vallen binnen 

incidentele activisme. Het kandidaat-bestuur valt buiten dit systeem en maakt geen aanspraak op 

afstudeersteun. Er kan dus niet meer worden gebufferd, zoals wordt omschreven in de ‘Richtlijn 1160 

Afstudeersteun’ van ConcepT.  

Het aantal afstudeermaanden voor het ConcepT-bestuur staat vast (6 maanden p.p. met een 

maximum van 5 bestuurders, bij meer dan 5 bestuurders moet het totaal van 30 maanden onderling 

worden verdeeld).  

Groot activisme (lustrumcommissies, studiereiscommissies, symposiumcommissies) kunnen 1165 

aanspraak maken op afstudeersteun indien zij een aanvraag indienen via het centrale 

afstudeermaandenmodel. Het potje waar de afstudeersteun vandaan moet komen voor incidentele 

activiteiten, is een UT-breed potje. Activiteiten zoals, de organisaties van een 3-daags 

voetbaltoernooi van v.v. Drienerlo en een concert van SHOT moeten eveneens uit deze vijver 

vissen. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen de verschillende commissies van 1170 

studieverenigingen om een verschil in prioriteit aan te kunnen geven. 

De grootte van het potje met incidentele maanden staat vast. Dit houdt in, dat bij veel activiteit de 

lager geprioriteerde commissies minder of geen afstudeersteun zullen ontvangen. Dit houdt ook in, 

indien veel aanvragen door de UT ‘hoog geprioriteerd’ worden, er minder maanden beschikbaar zijn 

voor bijvoorbeeld de studiereiscommissie. Dit geeft wederom aan dat er, wat betreft 1175 

afstudeersteun voor de commissies, geen garantie kan worden gegeven aan leden van deze 

commissies. Aan het begin van een kalenderjaar zal het aantal afstudeermaanden voor grote 

commissies worden begroot (bijv. voor het ConcepT-symposium in maart 2013 wordt begin 2013 

bekend hoeveel beloning voor hen beschikbaar komt).  

Wat betreft de praktische uitwerking van het centrale afstudeermaandenmodel (FOBOS) is weinig 1180 

bekend binnen de Universiteit Twente. Aanvragen kunnen alleen achteraf worden ingediend, 

oftewel de studiereiscommissie zal halverwege haar commissiebestaan geen afstudeersteun kunnen 

ontvangen.  

4.13  Uitkering afstudeermaanden 

Per 1 september 2012 is binnen de Universiteit Twente een nieuw systeem in gebruik wat betreft de 1185 

uitkering van afstudeermaanden (zie 4.12). In de periode van 1 maart tot en met 1 augustus 2012 

was het afstudeermaandenmodel van het Overleg Studievereniging in gebruik waarbij er minder 

afstudeermaanden in omloop waren.  

Omdat er aan het begin van het bestuursjaar geen zicht was op het aantal afstudeermaanden dat in 

omloop zou komen per september 2012 heeft Bestuur 2012 een reservering aangemaakt zodat de 1190 

uitkering van afstudeermaanden gegarandeerd kon worden. De inkomsten van deze reservering zijn 

gehaald uit Incidentele Maanden die over het jaar 2011 zijn aangevraagd. De incidentele maanden 

van het Overleg Studieverenigingen zijn uitgekeerd voor (1) het uitbreiden van het mediapark van 

ConcepT, (2) opstellen van het Strategisch Plan 2012-2014, (3) nieuwe mal voor de betonkano’s en 

(4) het isoleren van het CAD-terrein. In overleg met de verantwoordelijke werkgroepen dan wel 1195 

commissie is afgesproken dat de helft van de ontvangen afstudeermaanden overgemaakt zou 

worden naar ConcepT om de uitkering van afstudeermaanden aan enkele commissies te garanderen. 
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In onderstaand overzicht wordt getracht een duidelijk beeld te schetsen van de uitkering van 

afstudeermaanden over het kalenderjaar 2012. 

Bestuur 2012   37 maanden (6,16 maanden p.p.) (exclusief buffer) 1200 

    48 maanden (8 maanden p.p.) (inclusief buffer)  

 11 maanden buffer (zoals omschreven in Jaarverslag bestuur 2011) 

 23 maanden over de periode 1 maart tot en met 31 augustus 2012  

 10 maanden over de periode 1 september tot en met 31 december 2012 

 4 maanden aanvulling door de reservering 1205 

Kandidaat-bestuur  5 maanden (1 maand p.p.) (overschot SRC 2012) 

 In het nieuwe model is het enkel mogelijk om over de periode dat men bestuur is 

afstudeersteun aan te vragen.  

 Doordat de studiereiscommissie over haar gehele periode beloning ontvangt, is er een 

overschot ontstaan, wat volgens de ‘Richtlijn afstudeersteun’ naar het kandidaat-bestuur 1210 

gaat. 

Symposiumcommissie 2012 4 maanden (1 maand p.p.) 

 De symposiumcommisie “Bouwen aan Herbestemming” maakt aanspraak op afstudeersteun 

via het Overleg Studieverenigingen. Zij hebben hierdoor 5 maanden toegekend gekregen.  

 Door ziekte van één van de commissieleden en de bijbehorende compensatie van de UT is 1215 

het voorstel deze persoon geen afstudeersteun toe te kennen en de symposiumcommissie 4 

afstudeermaanden toe te kennen. De overige maand zal dan binnen ConcepT uitgekeerd 

worden. 

Studiereiscommissie  18 maanden (3,6 maanden p.p.) (FOBOS 2012) 

    12 maanden  (2,4 maanden p.p.) (2011) 1220 

    Totaal (na interne verdeling):   

25 maanden (5 maanden p.p.) (2011/2012) 

 Studiereiscommissie (5 fulltime personen) heeft over het kalenderjaar 2011 12 maanden 

ontvangen. Door het wegvallen van een fulltime commissielid is aan de (2 part-time) 

vervangers van het commissielid elk 1 maand uitgekeerd. De 2 toegekende maanden aan het 1225 

weggevallen commissielid zijn door deze ingeleverd bij ConcepT. 

 De studiereiscommissie kan via de nieuwe regeling FOBOS over de gehele commissieperiode 

afstudeersteun aanvragen. Hierbij wordt gesproken van beloning en zijn er in totaal 18 

maanden toegekend. 

Hierdoor is de volgende situatie ontstaan. Hierbij is afgesproken dat het ‘overschot’ van de 1230 
studiereiscommissie, zoals besproken in de richtlijn, wordt overgemaakt naar het kandidaat-bestuur 
2013. 
 

 Aantal (fulltime) 
personen 

Afstudeersteun 
n.a.v. AV 19 
januari 2012 

Bestuur 2012 6 11 
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Studiereiscommissie 
UrbanAsia 

5 12 

Symposiumcommissie 
2012 

5 - 

Kandidaat-bestuur 
2013 

5 - 

 
  1235 
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 Aantal 
(fulltime) 
personen 

Afstudeersteun 
n.a.v. richtlijn 
(over 2012) 

Toegekende 
afstudeermaan-
den 

Interne 
verdeling 

Bestuur 2012 6 48 32 37 

Studiereiscommissie 
UrbanAsia 

5 12,5 18 13 

Symposiumcommissie 
2012 

5 5 5 4 

Kandidaat-bestuur 
2013 

5 buffer 0 5 

Reservering   4,7 0,7 

 

 Aantal (fulltime) 
personen 

Afstudeersteun 
(2011 / 2012) 

Bestuur 2012 6 48 

Studiereiscommissie 
UrbanAsia 

5 25 

Symposiumcommissie 
2012 

5 4 

Kandidaat-bestuur 
2013 

5 5,7 

 

Na het verdelen van de reservering, is er nog € 191,50 over. Dit is niet een gehele afstudeermaand 

(in de tabel weergegeven als 0,7 afstudeermaand) en zal worden verdeeld onder het kandidaat-1240 

bestuur 2013. 
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5 Jaaroverzicht 2012 

In het jaaroverzicht wordt een activiteitenoverzicht en een overzicht van de samenstelling van de 1245 

verschillende commissies gepresenteerd. 

5.1 Activiteitenoverzicht 

Januari 
11 januari 2012 – Lunchlezing Movares 
11 januari 2012 – Actieve Leden Activiteit 1250 
12 januari 2012 - Nieuwjaarslunch 
19 januari 2012 – Algemene Vergadering 
19 januari 2012 – Wisselborrel 
 

Actieve Leden Activiteit (ALA) 
Tijdens de ALA werden de actieve leden bedankt 
voor hun inzet bij ConcepT het afgelopen jaar. De 
activiteit bestond uit de Highland Games, gevolgd 
door een stamppotbuffet. 

 Wissel-AV 
17 januari werd op de Algemene 
Vergadering het 23e bestuur opgevolgd 
door het 24e bestuur.  

 1255 
Februari 
02 februari 2012 – Tentamen Frustratie Borrel 
08 februari 2012 – Lunchlezing Infraflex (Grontmij) 
09 februari 2012 - Schaatsen 
13 februari 2012 – Studiereis Interesse Bijeenkomst + Borrel 1260 
16 februari 2012 – Lunchlezing Heijmans 
16 februari 2012 – Driekampborrel 
22 februari 2012 - Lunch 
23 februari 2012 – Docent-van-het-jaar Borrel 
 1265 

Schaatsen 
Door het aanhoudende winterweer was 
het mogelijk een schaatsactiviteit te 
organiseren. 

 Docent-van-het-Jaar-borrel 
De Decentrale Onderwijsprijs (DOP) ging dit jaar 
naar Mark Harmsen. Door de invulling die hij aan 
privaatrecht en bestuursrecht geeft, zijn deze 
vakken interessant voor de studenten. 

 
Maart 
06 maart 2012 – Schietavond 
08 maart 2012 – Lunchlezing Tauw 
08 maart 2012 – Speciaalbier Borrel 1270 
13 maart 2012 – Lunchlezing CROW 
15 maart 2012 – St. Patrick’s Day Borrel 
16 maart 2012 - Ouderdag 
20 maart 2012 – Excursie Stadsbrug Nijmegen 
21 maart 2012 – Symposium ‘Bouwen aan Herbestemming’ 1275 
27 maart 2012 – Lunchquizlunch 
28 maart 2012 – Lunchlezing Oranjewoud 
28 maart 2012 – Serious Request Feest ZoZo 
29 maart 2012 – Frikandelleneetwedstrijd 
 1280 

Excursie Stadsbrug Nijmegen 
In samenwerking met BAM was een excursie naar de 
Stadsbrug Nijmegen georganiseerd. Het niveau van 
de excursie was dermate hoog dat deze geschikt 
was voor masterstudenten. 

 Docent-van-het-Jaar-borrel 
De Decentrale Onderwijsprijs (DOP) 
ging dit jaar naar Mark Harmsen. Door 
de invulling die hij aan privaatrecht en 
bestuursrecht geeft, zijn deze vakken 
interessant voor de studenten. 

 
April 
02 april 2012 – (Afgelast) Masterclass Transactiekosten 
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19 april 2012 – Ik Haal Liever Bier dan Tentamens borrel 
22 april 2012 – BetonkanoRace Frankrijk 1285 
26 april 2012 – Reguliere Borrel 
 

BetonkanoRace Frankrijk 
Tijdens de BetonkanoRace in Frankrijk bleek dat ConcepT op internationaal vlak goed mee kan 
komen met de concurrentie. Op de diverse afstanden en disciplines werden dermate goede 
resultaten neergezet dat de overall-prijs mee naar Enschede kon worden genomen. 

 
Mei 
01 mei 2012 – CTW-klaverjastoernooi 1290 
04 t/m 10 mei 2012 – BuLa Viva Valencia 
09 mei t/m 20 juni 2012 – AutoCAD cursus 
16 mei – ConcepT vs. Paradoks Borrel 
24 mei 2012 – Lunchlezing Rijkswaterstaat 
24 mei 2012 – Reguliere Borrel 1295 
24 mei 2012 – Bezoek van TU Dresden 
30 mei 2012 – Lunchlezing KOAC-NPC 
30 mei 2012 – Waterskiën 
30 mei 2012 – Finale StAf Toernooi 
31 mei 2012 – Reguliere borrel 1300 
 

Buitenlandreis Viva Valencia 
Een groep van 35 studenten heeft tijdens de 
Buitenlandreis het Spaanse Valencia bezocht. Er 
werd genoten van het mooie weer en de 
plaatselijke cultuur, ook zijn enkele interessante 
excursies gehouden. 

 Finale StAf-toernooi 
Dat ConcepT veel voetbaltalent 
herbergt, bleek dit jaar eens te meer 
met het behalen van de StAf-
toernooifinale.  

 
Juni 
02 t/m 04 juni 2012 – BetonKanoRace Zwolle 
06 juni 2012 – Eindejaarsactiviteit GlowGolf + chinees 1305 
09 juni 2012 – ConcepT-quest 
11 juni 2012 – Excursie Waterschap Regge & Dinkel 
13 juni 2012 - Lunch 
13 juni 2012 – ConcepT vs. Newton 
13 juni 2012 – Vanavond gaat Nederland Duitsland kapotmaken Lunch 1310 
14 juni 2012 – Reguliere Borrel 
15 juni 2012 – Excursie Spoorwegen Utrecht 
19 juni 2012 – Lunchlezing Infraflex en Movares 
20 juni 2012 – Discussiebijeenkomst 
21 juni 2012 – ConcepTQuesTborrel 1315 
 

ConcepT-quest 
Tijdens de ConcepT-quest trokken 
verschillende teams met de auto op 
pad om diverse ludieke opdrachten 
uit te voeren. 

 Discussiebijeenkomst 
De discussiebijeenkomst was georganiseerd om de 
mening van de leden te peilen over diverse 
onderwerpen. Het bleek een zinvolle bijeenkomst die 
voor herhaling vatbaar is.  

 
Augustus 
24 augustus 2012 - Kick-In borrel 
27-29 augustus 2012 – Kick-In-kamp 1320 
 

Kick-In-kamp Challenge Accepted 
Tijdens het driedaagse Kick-In-kamp werd de nieuwste generatie Civielers voorgesteld aan de 
mooie dingen die studievereniging ConcepT te bieden heeft. Door de activiteiten zoals de 
meerkamp en de cantus, leerden de deelnemers elkaar en de organisatie beter kennen. 
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September 
06 september 2012 - Doegroepenborrel 1325 
13 september 2012 – Lunchlezing Bouwen met Staal 
18 september 2012 – Lunchlezing Tebodin 
19 september 2012 – Minisymposium Evacuatie van het Rivierenland 
20 september 2012 - Commissiemarkt 
26 september 2012 – Excursie Zandmotor 1330 
27 september 2012 – Halfjaarlijkse Algemene Vergadering 
 

Minisymposium 
Het minisymposium stond in het teken van de 
bestuurlijke en technische aspecten die 
kwamen kijken bij het hoge water in het 
Rivierenland in 1995.  

 Excursie Zandmotor 
In samenwerking met het vak Marine 
Systems werd een excursie georganiseerd 
naar de Zandmotor. Hier werd duidelijk hoe 
een Zandmotor functioneert. 

 
Oktober 
03 oktober 2012 – De-zomer-voorbij Lunch 1335 
03 oktober 2012 – De bok is los borrel 
04 oktober 2012 – Excursie Spanbeton: Tweede Coentunnel 
08 oktober 2012 – Lunchlezing Wagemaker 
11 oktober 2012 – Oktoberfestborrel 
12 oktober 2012 - Liftwedstrijdborrel 1340 
16 oktober 2012 – Workshop BAM 
16 oktober 2012 – Glazen Huis feest 
13-14 oktober 2012 – Liftwedstrijd Part II 
24 oktober 2012 – Actieve Leden Pubquiz 
25 okbtober 2012 – Bachelor Eindopdracht Presentatiemiddag 1345 
25 oktober 2012 – Rocktoberborrel 
30 oktober 2012 – Excursie Ramspolbrug 
 

Actieve Leden Pubquiz 
Om de actieve studenten een extra blijk van 
waardering te geven, was de Actieve Leden 
Pubquiz georganiseerd. Na een lekkere 
avondmaaltijd werd er bij een animerende 
pubquiz gestreden om de eervolle overwinning. 

 Bachelor Eindopdracht Presentatiemiddag 
Een drietal studenten presenteerde haar 
Bachelor Eindopdracht om de 
geïnteresseerden een beeld te geven van de 
mogelijke inhoud van een Bachelor 
Eindopdracht. 

 
 1350 
November 
02 november 2012 – Uitzwaaiborrel Studiereis 
09 november-02 december – Studiereis UrbanAsia 
15 november - Betondag  
15 november 2012 – Movemberborrel 1355 
19 november 2012 – Werk-na-studie-Lezing 
19 november 2012 – Pre-Gala-activiteit 
21 november 2012 – Masterclass “Duurzaamheid en Beton” 
21 november 2012 – 1001 Nacht Gala 
22 november 2012 – Vakgroeplunch WEM 1360 
27 november 2012 – Grolsch Excursie 
29 november 2012 – Reguliere Borrel 
 

Studiereis UrbanAsia 
De drieweekse studiereis ging naar Singapore 
en Indonesië, waar de studenten enkele 
interessante projecten bezochten, kennis 
maakten met de plaatselijke cultuur en vele 
workshops gevolgd. 

 Werk-na-studie-Lezing 
Tijdens de werk-na-studie-Lezing kregen de 
studenten presentaties van oud-leden over 
hun leven na de studententijd. Er werd uit 
de doeken gedaan hoe ze bij hun huidige 
werkgever terecht zijn gekomen en wat ze 
bij hun dagelijkse bezigheden nog hebben 
aan de studie Civiele Techniek. 
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 1365 
December 
04 december 2012 - Sinterklaaslunch 
05 december 2012 - Squashen 
06 december 2012 – Sinterklaasborrel 
13 december 2012 - Almanakpresentatieborrel 1370 
20 december 2012 – Kerstlunch 
20 december 2012 – Weizen-Winter-Weihnachtenborrel 
 

Sinterklaasborrel 
Zoals gebruikelijk bracht Sinterklaas ook dit 
jaar een bezoek aan ConcepT. Hij had vele 
kadootjes en gedichten meegenomen voor de 
verschillende commissies. 

 Almanakpresentatieborrel 
Tijdens deze borrel presenteerde de 
almanakcommissie 2012 de meest recente 
almanak, ‘diepgang’. Het eerste exemplaar 
werd overhandigd aan de voorzitter 

 

5.2 Commissies 1375 

Alle actieve leden van ConcepT zijn actief in doorlopende commissies of projectcommissies.  

5.2.1 Aktiviteitencommissie 

De aktiviteitencommissie 2012 heeft gedurende het jaar vele mooi activiteiten georganiseerd. Een 

hoogtepunt was de ConcepTQuesT. Een Scavenger Hunt waarbij teams met een auto door het hele 

land opdrachten uit moesten voeren. Verder is er onder andere een schietavond, waterskiën, een 1380 

driekampborrel en een frikandelleneetwedstrijd georganiseerd.  

De aktiviteitencommissie 2013 bestaat uit 7 personen. Zij hebben tot nu toe de Grolsch excursie en 

kerstlunch georganiseerd. Het komende jaar zullen ook zij prachtige, nieuwe activiteiten 

organiseren. 

5.2.2 Almanakcommissie 1385 

In het afgelopen jaar is er weer een almanak uitgebracht. Het thema van dit jaar was ‘Diepgang’. 

Uit de discussiebijeenkomst is gebleken dat leden niet meer de behoefte hadden aan een ledenlijst 

achterin de almanak omdat deze online te vinden is. De ledenlijst is uit de almanak gelaten en er is 

een uitgebreider jaaroverzicht voor teruggekomen. Op 13 december is tijdens de borrel de almanak 

gepresenteerd.  1390 

5.2.3 BetonBrouwers 

De BetonBrouwers is een aardig zelfstandige commissie, ze regelen alles zelf van± de bouw van de 

kano’s tot aan de organisatie van en deelname aan verschillende evenementen in binnen- en 

buitenland. Dit jaar kenden de commissieleden vele overwinningen en innovatieve kano’s. Toch 

heeft het bestuur aangegeven dat zij zich opener en minder arrogant moeten opstellen tegenover 1395 

ConcepT-leden en tegenstanders. Om de commissie opener te maken naar andere leden is 

geprobeerd meer leden mee te krijgen naar Zwolle. Dit is niet gelukt, daarom wordt er een bouw-

pool opgericht. Deze zal bekend worden gemaakt onder de leden, geïnteresseerde kunnen daarna 

door middel van een mailing op de hoogte worden gehouden van komende bouwdagen.  

Na afloop van de wedstrijd in Zwolle waren niet alle leden het eens met de gang van zaken tijdens 1400 

de wedstrijd. Ze hebben daarom een brief naar de jury opgesteld, hierop is door de organisatie 

dermate gereageerd dat de commissieleden tevreden waren.  Een van de prijzen uit Zwolle was een 

masterclass over duurzaam beton, deze is in november gehouden maar hier was niet zoveel 

enthousiasme voor als gehoopt.  
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Daarnaast zijn veel leden uitgezwaaid, deze zijn gelukkig vervangen door voldoende nieuwe leden. 1405 

Deze leden komen zowel uit de bachelor als de pre-master. Ook was er een poos onzekerheid over 

de bouwlocatie van de kano’s. De commissieleden mochten de verwarmde ruimte op het CAD-

terrein niet langer gebruiken. Gelukkig heeft Dhr. Snellink met veel enthousiasme gereageerd op 

het voorstel om het Betonlab te gebruiken. Hier zullen dus de nieuwe kano’s gebouwd gaan worden.  

Sinds dit collegejaar zijn twee betonnen kano’s te bewonderen in de entree van de Horst, hier 1410 

komen 2 grote posters bij te hangen en staat al een aantal prijzen tentoongesteld.  

5.2.4 Borrelcommissie 

In de borrelcommissie zijn het afgelopen jaar wat problemen geweest rond de penningmeester 

waardoor facturen structureel te laat gestuurd werden. Hierop is de penningmeester vervangen. 

Verder zijn er geen grote verschuivingen geweest in de commissie, er is een aantal mensen gestopt 1415 

en in september zijn er weer 3 nieuwe leden bij gekomen. 

S.V. Paradoks huurt de kelder van ConcepT voor haar borrels. S.V. Paradoks wilde vanaf begin 2012 

ook afstudeerborrels aanbieden, echter bleek dat het tapperscollege niet in staat was individueel 

(zonder borrelcommissieleden) deze afstudeerborrels te kunnen aanbieden. In samenspraak met 

S.V. Paradoks is besproken dat ze dit in 2013 wel gaan doen.  1420 

5.2.5 Buitenlandreiscommissie 

De Buitenlandreiscommissie 2012 heeft de Buitenlandreis naar Valencia georganiseerd. Deze reis 

vond plaats van 4 t/m 10 mei en had als thema Viva Valencia. Zoals gebruikelijk heeft de commissie 

enkele inhoudelijk excursies georganiseerd. Er is een bezoek gebracht aan de stuwdam, het 

verkeerscontrolecentrum, het busbedrijf en het City of Sciencemuseum. Ook heeft een rondleiding 1425 

door de haven plaatsgevonden en heeft de commissie zelf een speurtocht door de stad uitgezet.  

Naast deze inhoudelijke activiteiten was in Valencia voldoende tijd voor ontspanning. Op het strand 

en de terrasjes was het goed toeven. Het nachtleven bood ook voldoende mogelijkheden. 

De Buitenlandreiscommissie 2013 is eind oktober opgestart en is sindsdien druk bezig met de 

organisatie van de nieuwe Buitenlandreis, welke naar Kopenhagen zal gaan.  1430 

5.2.6 ConcepTueelcommissie 

Bij de ConcepTueelcommissie is een aantal leden weggegaan of voor een tijd op stage gegaan. Er 

zijn daarom nieuwe leden gezocht en sinds dit college jaar zijn er nieuwe eerstejaars lid van de 

commissie. De meeste kennis blijft binnen de commissie, maar lay-out kennis blijkt toch heel 

specifiek, dit wordt nu over langere tijd overgedragen en aan anderen geleerd. Door een nieuwe 1435 

planning van de voorzitter is er meer structuur en is de ConcepTueel nu, in tegenstelling tot 

voorgaande jaren, voor de deadline af.  

5.2.7 Eerstejaarscommissie 

De eerstejaarscommissie 2012 is het jaar begonnen met het eerstejaarsfeest ‘At the Ranch’. 

Vervolgens heeft de jaarlijkse ouderdag plaatsgevonden en is als eindejaarsactiviteit ‘Glowgolfen’ 1440 

georganiseerd.  

De nieuwe eerstejaarscommissie 2013 bestaat uit 6 personen. Dit jaar heeft het bestuur besloten de 

eerstejaarscommissie een extra activiteit te laten organiseren, namelijk de sportactiviteit. Deze 

heeft plaatsgevonden op 5 december 2012. Op dit moment is de eerstejaarscommissie het 

eerstejaarsfeest aan het voorbereiden.  1445 

5.2.8 Galacommissie 
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Op 21 november heeft het gala ‘1001 Nachten’ plaatsgevonden, zoals gebruikelijk in samenwerking 

met S.v. Communiqué georganiseerd. Het gala vond plaats in partycentrum ’t Bölke en werd 

bezocht door ongeveer 220 studenten. 

Om de integratie tussen de ConcepTleden en de Communiquéleden te bevorderen, was er daags 1450 

voor het gala de pre-gala activiteit. Gekozen was voor een activiteit die meer vrouwen zou 

aantrekken dan een pre-gala borrel, namelijk stijldansen. Helaas bleek dit niet zo uit te pakken, er 

kwamen meer ConcepTleden dan Communiquéleden naar deze activiteit toe.  

5.2.9 GlazenHuiscommissie 

De GlazenHuisCommissie was een eenmalige commissie ten behoeve van het organiseren van 1455 

activiteiten om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request. De commissie heeft in oktober een 

feest georganiseerd bij de Tex en heeft tijdens Serious Request een grootse krattenkerstboom 

neergezet. Hiermee is ruim €4500,- opgehaald. 

5.2.10  InterExCie 

Dit jaar heeft de InterExCie een verjonging ondergaan. Er zijn ouderejaars studenten uit de 1460 

commissie gestapt en deze zijn vervangen door een aantal tweedejaars studenten. Hiermee is er 

wat ervaring uit de commissie weggevallen.  

In de eerste drie kwartielen van 2012 zijn de meeste activiteiten goed verlopen. In het vierde 

kwartiel liep het echter minder goed. Veel bedrijven waren lastig te bereiken en als ze werden 

bereikt, was het bij veel bedrijven niet mogelijk om nog in 2012 een activiteit te organiseren. 1465 

Hierdoor zijn lezingen, een excursie en een workshop verplaatst naar 2013. 

5.2.11  Kick-In-kampcommissie 

Het Kick-In-kamp vond dit jaar plaats op dezelfde locatie als vorig jaar, kampeerboerderij ‘De 

Berghoeve’ te Epe. De commissie is erg enthousiast te werk gegaan en heeft voor de eerstejaars een 

mooi kamp neergezet. Achter de schermen verliep een aantal zaken echter niet zoals gewenst. 1470 

Deze zijn achteraf geëvalueerd door de commissie en activisten en  dusdanig gedocumenteerd dat 

in komende jaren rekening gehouden kan worden met de zaken die mis gingen. 

Ook dit jaar was er sprake van een gebrek aan ervaring bij de commissieleden. Alleen het 

begeleidend bestuurslid was eerder als activist mee geweest op kamp. Dit is opgevangen door 

meerdere ervaren activisten mee te nemen. 1475 

5.2.12  Mastercommissie 

De mastercommissie had aan het begin van het jaar een activiteit gepland die uiteindelijk is 

afgelast. De contactpersoon vanuit het mede-organiserende bedrijf hield zich niet aan afspraken en 

daarom is er zelfs een onverwacht bezoek gebracht aan de contactpersoon. Uiteindelijk is de hele 

activiteit niet doorgegaan. De leden van de mastercommissie zijn inmiddels dusdanig ver in de 1480 

studie dat ze geen interesse meer hebben in het zitting nemen in de commissie. De commissie is 

daardoor in haar vorm uitgeluid. De toenmalige commissieleden hebben aangegeven dat ze het 

jammer vonden dat er geen activiteiten uit een jaar lang mastercommissie zijn voortgekomen. Eind 

2012 is een nieuwe mastercommissie opgestart. 

5.2.13  Mediacommissie 1485 

In de mediacommissie zijn geen grote wijzigingen geweest afgelopen jaar. Ook waren er geen grote 

projecten. Wel zijn er drie nieuwe computers geïnstalleerd en zijn er nieuwe webcams opgehangen. 

5.2.14  Lunchclub 



Jaarverslag Bestuur 2012 ConcepT 

45 
 

De Lunchclub heeft het afgelopen jaar haar waarde bewezen door op enkele goede momenten,  

ongeveer 1 keer per maand, een lunch te organiseren. Aan iedere lunch was een thema gekoppeld, 1490 

wat terug kwam in de aankleding en de diverse versnaperingen. Door additie van een tweetal 

nieuwe leden aan de commissie, is het aankomend afscheid van enkele van de Lunchclubleden 

ondervangen.  

5.2.15  Studiereiscommissie 

De studiereiscommissie is in de afgelopen jaren lang bezig geweest met de organisatie van een drie 1495 

weken durende reis naar Singapore en Indonesië. Een groep van 20 studenten en 3 begeleiders is 

begin november vertrokken. Ondanks enkele financiële problemen aan het begin van het 

organisatietraject is de verwachting dat de studiereiscommissie een klein batig saldo zal realiseren.  

Halverwege het bestaan van de commissie heeft de secretaris/penningmeester aangegeven zich niet 

meer volledig te kunnen inzetten voor de commissie, waarna deze uit de commissie is gestapt. 1500 

Hierop zijn nieuwe commissieleden gezocht, waardoor de commissie nu uit 6 personen bestaat. 

Nadat de deelnemers al waren geselecteerd hebben enkele deelnemers wegen gezondheidsredenen 

niet mee kunnen gaan op reis. 

5.2.16  Symposiumcommissie  

Ook de symposiumcommissie kende enkele financiële problemen vlak voor het rondkrijgen van het 1505 

programma. Dit kwam mede door het ziek worden van de Functionaris Externe Betrekkingen van de 

commissie. In een bijeenkomst met zowel de symposiumcommissie, de oude symposiumcommissies, 

de KasCo en de Anti-cyclischbeleid werkgroep is een discussie gevoerd over het aanspraak maken op 

het symposiumfonds. Hier is besloten dat de commissie geen aanspraak kon maken op dit fonds (het 

anti-cyclischbeleid kent immers een vullend, neutraal en een leegtrekkend jaar), omdat anders het 1510 

fonds niet meer volgens de regels zou werken.. Door hard werken van de commissie is uiteindelijk 

een goede inhoudelijke dag georganiseerd waarbij een batig saldo is gerealiseerd.  

Voor het opzetten van de nieuwe symposiumcommissie zijn enige problemen geweest, er waren 

weinig geïnteresseerden. Uiteindelijk is het gelukt een commissie van 5 personen samen te stellen.   
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5.3 Commissieledenoverzicht 1515 

 
Activiteitencommissie 2012 (-) 
Roy Pasman (V) 
Daan Egberts (S) 
Mark Castelijns (P) 5 
Paul Drenth (PR) 
Tessa Andringa (PR) 
 
Activiteitencommissie 2013 (+) 
Rogier Busscher (V) 10 
Mike Flohr (S) 
Luc Soyer (P) 
Anne Hofman (Pr-E) 
Geert Luijkx (Pr-I) 
Daan Kling 15 
Martijn Mulder 
 
Almanakcommissie 2012 (+) 
Sjoerd Wester (V) 
Harm-Jan Benninga (S) 20 
Marjolein Galesloot (P/Pr-E) 
Justin van Steijn (Chef lay-out) 
 
Borrelcommissie  
Stef ter Braake (V/+) 25 
Gé Jeukens (S) 
Pascal Keijzer (S) 
Jeroen van der Stee (P/Voorraad) 
Ynze Goinga (P) 
Ilse Overgoor  30 
Twan Rovers  
Steef Heijnen 
Jesper Reuvers  
Nancy Zekveld  
Jorinde Kortenbout 35 
Simon Janssen  
Nick Oude Vrielink  
Martijn Derksen (+) 
Sander de Waard (+) 
Jeanne van der Waal (+) 40 
Geert Luijkx (+) 
Floran Witting (+) 
Luc Evertzen (+) 
Marijn Horstman (-) 
Bart Hoeben (-) 45 
Yke de Vlugt (-) 
 
Bouwcommissie  
Sander de Waard (+/V) 
Simon Janssen (S) 50 
Alex Bos (+/P) 
Anna Steiner (PR-E) 
Ynze Goinga  
Chiel de Wit  
Cindy Clevers 55 
Jasper Bink (+) 
Sido Grin (+) 
Ruben Herrebrugh (+) 
Jan Engels (+) 
Alwin van Olst (+) 60 
Peter Schoonderbeek(-) 
Rik Goossens (-) 
Bart Leferink(-) 
Frank Aarns (-) 
Casper Rood(-) 65 
 
Buitenlandreiscommissie 2012 (-) 
Jorrit Juk (V) 
Koen Vos (S) 
Koen Reef (P) 70 
Jan Gert Rinsema (PR-E) 
Niek van der Sleen (PR-I) 

Jan Engels (Excursies) 
 
Buitenlandreiscommissie 2013 (+) 75 
Derek Rodink (V) 
Sam de Roover (S) 
Gerard van Leeuwe (P) 
Trung Nguyen (PR-E) 
Jules Hazeleger (Excursies) 80 
 
ConcepTueelcommissie  
Simon Janssen (V)  
Robert van Lith (V) 
Jesper Reuvers (S/+) 85 
Jelmer Veenstra 
Justin van Steijn  
Marjolein Galesloot 
Jasper Hoeve  
Koen Reef  90 
Koen Vos  
Vincent Rossen  
Floran Witting (+) 
Rianne Boks (+) 
Jarka van Dijk (+) 95 
Robert Ruiter (-) 
Stephan Rikkert (-) 
Arjan Wijenborg (-) 
 
Eerstejaarscommissie 2012 (-)  100 
Ingrid van den Brink (V)  
Jasper Bink (S) 
Thomas van Veelen (P) 
Wietse van Gerwen (PR-E) 
Henrike Maris (PR-I) 105 
 
Eerstejaarscommissie 2013 (+)  
Anna van Veenen (V) 
Rick van de Hoef (S) 
Daniel van den Heuvel (P) 110 
Boyan Domhof (Pr-E) 
Hidde Kats (Pr-I) 
Martijn Krol  
 
Galacommissie 2012 (+) 115 
Sjoerd van Til (V) 
Robin Noordhoek (P) 
Jesper Reuvers (PR-I) 
 
GlazenHuisCie (+) 120 
Niek van der Sleen (V) 
Annet Both (S) 
Tessa Andringa (P) 
Robin Kuipers (Eventmanager) 
Simon Janssen (PR-E) 125 
Jordi Metz 
 
InterExcie  
Jeroen de Graaf (V/+) 
Jules Hazeleger (S) 130 
Bas Krewinkel (P) 
Harm-Jan Benninga (+) 
Roy Pasman (+) 
Matthijs Gensen (+) 
Wietse van Gerwen (+) 135 
Sander Verstegen (PR-I/-) 
Stephan Hesselink(-) 
Bouke Pieter Ottow(-) 
Britt de Groen (-) 
Rigt Venema (V/-) 140 
 
Kascommissie 2012 
Wouter Maat 
Jeroen van der Stee 

Leon Suijs 145 
Ynze Goinga 
 
Kick-In-kampcommissie 2012 
(+) 
Rick Engel (V) 150 
Julius van Stokkum (S) 
Henrike Maris (P) 
Derek Rodink 
Anna Steiner (Kampcommissaris) 
 155 
Lunchclub 
Leon Suijs (V) 
Loek Zomerdijk (S) 
Koen van Stek (P) 
Pauline Koeneman (PR-I) 160 
Rik Schakenbos (Inkoop) 
Jan Gert Rinsema (+) 
Marcel Muller (+) 
 
Mastercommissie  165 
Peter Schoonderbeek (V / -) 
Reinier Reijnhoudt (-) 
Léon Olde Scholtenhuis (-) 
Stephan Meijers  (-) 
Thomas Leeuw (V / +) 170 
Martijn Derksen (S / +) 
Stefan de Vries (P / +) 
Floor Speet (PR / +) 
 
Mediacommissie 175 
René van Gerner (V) 
Jasper Hoeve 
Ico Broekhuizen 
Roy Pasman (+) 
Marijn Horstman (-) 180 
 
Raad van Advies 
Yuri Mastenbroek  
Ruben Langeveld (+) 
Thijs Teunissen (+) 185 
Peter Bijl (+) 
Leendert Starreveld (+) 
Tony Damen (-) 
Joost Peeters (-) 
Reinier Reijnhoudt (-) 190 
Maarten ‟t Hoen (-) 
 
Studiereiscommissie 2012 
Yorick Keizer (V) 
Rigt Venema (PR-E) 195 
Ruud Damhuis (Reis/Onderwijs) 
Iwan Stegeman (Excursies) 
Gerke Feitsma (+/S) 
Jacko Dekker (+/P) 
Lisanne Leenders (S/P/-) 200 
 
Symposiumcommissie 2012 (-) 
Jelmer Veenstra (V) 
Remco Siebelink (S) 
Stefan de Vries (P) 205 
Roy Daggenvoorde (PR-E) 
Pim Willemsen (Dagcomm) 
Sander Verstegen (Dagcomm/-) 
 
Symposiumcommissie 2013 (+) 210 
Jan-Gert-Rinsema (V) 
Jasper Hoeve (S) 
Jorrit Juk (P) 
Jeroen de Graaf (PR-E) 
Rinse Wilmink (Dagcommissaris)215 
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1 Inleiding 

Dit financieel jaarverslag geeft inzicht in de financiële situatie van ConcepT van 2012. 2012 Was 
financieel gezien een goed jaar. Door een aantal onvoorziene financiële meevallers, was het 
mogelijk activisme meer te bedanken en te promoten en het eigen vermogen te verhogen. De 20 
liquiditeit is in 2012 goed geweest en er zijn op het moment geen verontrustende debiteuren. 
 
In dit verslag wordt achtereenvolgens de winst- en verliesrekening en de balans gepresenteerd. 
Bijzonderheden hierin worden verder toegelicht. In het laatste hoofdstuk worden punten met 
betrekking tot het financiële beleid behandeld.  25 
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2 Afrekening 

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

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

representatiekosten, organisatiekosten en consumpties.  30 

 
 

 
 

Post OpbrengstenKosten Saldo Opbrengsten Kosten Saldo Verschil

a  Algemeen 86.125€    91.775€    -5.650€    95.931€          100.140€  -4.208€    1.442€                

b  Commissies 131.200€  121.050€  10.150€    123.529€        112.008€  11.521€    1.371€                

c  Voorzieningen -€          1.500€      -1.500€    -€                2.950€      -2.950€    -1.450€              

Totaal 217.325€  214.325€  3.000€      219.461€        215.098€  4.363€      1.363€                

Begroot Gerealiseerd 

a  Post (algemeen)  Opbrengsten   Kosten  Saldo  Opbrengsten   Kosten  Saldo Verschil

1  Contributie 6.375€      -€          6.375€      6.634€            -€          6.634€      259€                   

2  Subsidie 6.500€      -€          6.500€      6.513€            -€          6.513€      13€                     

3  Rente 300€         -€          300€         301€               -€          301€         1€                       

4  Sponsoring algemeen 3.500€      2.000€      1.500€      3.693€            1.712€      1.981€      481€                   

5  Website 11.000€    500€         10.500€    11.421€          -€          11.421€    921€                   

6  De Brug 500€         500€         -€         244€               363€         -120€       -120€                 

7  Borrelkelder 2.150€      6.950€      -4.800€    2.550€            7.149€      -4.599€    201€                   

8  Representatiekosten 700€         7.940€      -7.240€    1.304€            8.687€      -7.383€    -143€                 

9  Organisatiekosten 200€         12.220€    -12.020€  1.563€            16.575€    -15.012€  -2.992€              

10  Consumpties  4.600€      8.200€      -3.600€    3.795€            8.881€      -5.085€    -1.485€              

11  Studieboeken 50.300€    50.000€    300€         54.777€          54.139€    638€         338€                   

12  Vakbladen en boeken -€          500€         -500€       -€                535€         -535€       -35€                   

13  Meubilair kamer -€          1.000€      -1.000€    -€                233€         -233€       767€                   

14  Vervallen debiteuren -€          -€          -€         -€                83€           -83€         -83€                   

15  Vervallen crediteuren -€          -€          -€         552€               502€         50€           50€                     

16  Onvoorzien -€          1.965€      -1.965€    2.585€            1.280€      1.305€      3.270€                

 Subtotaal (a) 86.125€    91.775€    -5.650€    95.931€          100.140€  -4.208€    1.442€                

Begroot Gerealiseerd 
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 35 
 

 
 

 
 40 

 
 

Begroot Gerealiseerd 

b  Post (commissies)  Opbrengsten Kosten  Saldo  Opbrengsten  Kosten  Saldo Verschil

17  AkCie 1.800€      3.000€      -1.200€    2.706€            3.349€      -642€       558€                   

18  Almanakcommissie 4.600€      4.400€      200€         3.600€            3.622€      -22€         -222€                 

19  BetonBrouw ers 7.200€      7.450€      -250€       7.740€            7.092€      648€         898€                   

20  Borrelcommmissie 35.000€    29.000€    6.000€      45.170€          40.233€    4.937€      -1.063€              

21  BuLacommissie 15.000€    15.000€    -€         10.075€          10.075€    -€         -€                   

22  Business course 3.200€      3.200€      -€         -€                -€          -€         -€                   

23  ConcepTueelcommissie 26.500€    18.000€    8.500€      20.150€          11.571€    8.579€      79€                     

24  Eerstejaarscommissie 1.400€      1.700€      -300€       1.656€            2.016€      -359€       -59€                   

25  InterExcie 3.000€      4.500€      -1.500€    3.657€            4.665€      -1.008€    492€                   

26  Galacommissie 6.100€      6.500€      -400€       6.800€            7.318€      -518€       -118€                 

27  Kick-In-Kampcommissie 6.500€      7.300€      -800€       7.391€            7.185€      206€         1.006€                

28  Lunchclub 1.000€      1.000€      -€         576€               590€         -14€         -14€                   

29  Mediacommissie -€          50€           -50€         -€                34€           -34€         16€                     

30  Mastercommissie 1.400€      1.400€      -€         -€                -€          -€         -€                   

31  Symposiumcommissie 18.500€    18.500€    -€         14.008€          14.008€    -€         -€                   

32  Kascommissie -€          50€           -50€         -€                50€           -50€         -€                   

33  GlazenHuisCie -€          -€          -€         -€                200€         -200€       -200€                 

 Subtotaal (b) 131.200€  121.050€  10.150€    123.529€        112.008€  11.521€    1.371€                

c  Post (Reserveringen)  Opbrengsten   Kosten  Saldo  Opbrengsten   Kosten  Saldo Verschil

34  Reservering Lustrum -€          1.000€      -1.000€    -€                2.000€      -2.000€    -1.000€              

35  Briefpapier & Enveloppen -€          500€         -500€       -€                500€         -500€       -€                   

36  Reservering ICT -€          -€          -€         -€                450€         -450€       -450€                 

 Subtotaal (c) -€          1.500€      -1.500€    -€                2.950€      -2.950€    -1.450€              

Begroot Gerealiseerd 

1

2

7

8

9

10

 Zie bijlage 1 

 Zie bijlage 2

 Toelichting 

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

 501 studerende leden x  € 13,00

 Zie bijlage 3 

 Zie bijlage 4 

 Bijlage 1 

7  Borrelkelder OpbrengstenKosten Saldo Opbrengsten Kosten Saldo Verschil

1  Sponsoring 400€         -€          400€         800€               -€          800€         400€                   

2  Bijdrage Paradoks aan huur 1.750€      -€          1.750€      1.750€            -€          1.750€      -€                   

3  Kelderhuur -€          6.450€      -6.450€    -€                6.861€      -6.861€    -411€                 

4  Algemene uitgaven -€          500€         -500€       -€                288€         -288€       212€                   

 Totaal 2.150€      6.950€      -4.800€    2.550€            7.149€      -4.599€    201€                   

Begroot Gerealiseerd 
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 Bijlage 2 

8  Representatiekosten OpbrengstenKosten Saldo Opbrengsten Kosten Saldo Verschil

1  Bestuurskleding -€          1.800€      -1.800€    -€                1.800€      -1.800€    -€                   

2  Commissie-etentjes -€          650€         -650€       -€                471€         -471€       179€                   

3  Commissiekleding -€          2.000€      -2.000€    -€                2.535€      -2.535€    -535€                 

4  Constitutiekaartjes -€          80€           -80€         -€                40€           -40€         40€                     

5  Contact verenigingen binnen UT -€          350€         -350€       -€                250€         -250€       100€                   

6  Contact verenigingen buiten UT -€          200€         -200€       -€                147€         -147€       53€                     

7  Bedrijfsbezoeken -€          1.000€      -1.000€    483€               1.532€      -1.049€    -49€                   

8  Reunie met oud-besturen 700€         1.200€      -500€       307€               807€         -500€       0€                       

9  Stomen pakken -€          160€         -160€       -€                120€         -120€       40€                     

10  Contact vakgroep -€          100€         -100€       -€                53€           -53€         47€                     

11  Overig -€          400€         -400€       514€               932€         -417€       -17€                   

 Totaal 700€         7.940€      -7.240€    1.304€            8.687€      -7.383€    -143€                 

Begroot Gerealiseerd 

Bijlage 3

9  Organisatiekosten OpbrengstenKosten Saldo Opbrengsten Kosten Saldo Verschil

 Activiteiten 

1  Actieve leden activiteit -€          2.500€      -2.500€    187€               4.255€      -4.068€    -1.568€              

2  AV -€          1.940€      -1.940€    -€                2.258€      -2.258€    -318€                 

3  ALB -€          100€         -100€       -€                -€          -€         100€                   

4  Beleidsactiviteit met KB -€          500€         -500€       -€                625€         -625€       -125€                 

5  Sinterklaas -€          150€         -150€       -€                72€           -72€         78€                     

6  STAF toernooi 200€         250€         -50€         221€               270€         -50€         1€                       

 Algemeen 

7  Bankkosten -€          1.000€      -1.000€    -€                923€         -923€       77€                     

8  Bestuurscadeau -€          300€         -300€       -€                263€         -263€       37€                     

9  Commissiebedankjes -€          100€         -100€       -€                48€           -48€         52€                     

10  Kamer van Koophandel -€          40€           -40€         -€                24€           -24€         16€                     

11  Kantoorartikelen -€          200€         -200€       -€                28€           -28€         172€                   

12  Licenties -€          700€         -700€       -€                438€         -438€       262€                   

13  Ludieke actie -€          300€         -300€       137€               896€         -759€       -459€                 

14  Vakevaluatielunches -€          250€         -250€       -€                185€         -185€       65€                     

15  Teambuilding -€          500€         -500€       792€               1.292€      -500€       -€                   

16  Overleg Studieverenigingen -€          200€         -200€       -€                120€         -120€       80€                     

17  Portokosten algemeen -€          600€         -600€       -€                804€         -804€       -204€                 

18  Printkosten -€          400€         -400€       110€               383€         -273€       127€                   

19  Telefoonkosten -€          1.000€      -1.000€    -€                650€         -650€       350€                   

20  Verzekeringen -€          140€         -140€       -€                590€         -590€       -450€                 

21  Werving actieve leden -€          650€         -650€       -€                1.052€      -1.052€    -402€                 

22  Overig -€          400€         -400€       42€                 1.226€      -1.184€    -784€                 

 Totaal 200€         12.220€    -12.020€  1.563€            16.575€    -15.012€  -2.992€              

Begroot Gerealiseerd 

 Bijlage 4

10  Consumpties  OpbrengstenKosten Saldo Opbrengsten Kosten Saldo Verschil

1  Omzet koffie/thee -€          3.500€      -3.500€    151€               5.048€      -4.897€    -1.397€              

2  Omzet Frisdrankautomaat 3.200€      3.300€      -100€       2.591€            2.731€      -140€       -40€                   

3  Omzet snoepw aren 1.400€      1.400€      -€         1.053€            1.102€      -49€         -49€                   

 Totaal 4.600€      8.200€      -3.600€    3.795€            8.881€      -5.085€    -1.485€              

Begroot Gerealiseerd 
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3 Toelichting op de afrekening 

3.1 Algemeen 

Contributie en subsidie 50 

De subsidie is dit jaar ongeveer gelijk aan de begroting. Dit komt doordat de inschatting van het 

ledenaantal aan het begin van het jaar goed gemaakt is. De contributie is iets hoger uitgevallen, 

voornamelijk door veel nieuwe secundaire leden. 

Sponsoring 

Vooral opvallend is de teruggelopen sponsoring van de ConcepTueel. Daarentegen zijn de kosten van 55 

de ConcepTueel ook beduidend lager uitgevallen door het overstappen naar een nieuwe drukker en 

verzender. De borrelkelder heeft meer sponsoring opgeleverd dan begroot. Daarnaast heeft het 

symposium minder sponsoring opgeleverd dan begroot. In totaal is het sponsorbedrag iets lager 

uitgevallen dan begroot. 

Vervallen debiteuren en vervallen crediteuren 60 

Dit jaar waren er weinig vervallen debiteuren en crediteuren. Het saldo van de vervallen debiteuren 

en crediteuren bedraagt respectievelijk €83,49 en €50,19. 

ConcepT-kamer 

Dit jaar is de reservering gebruikt voor het vernieuwen van interieur in de ConcepT-kamer. Er is een 

nieuwe hoekbank en salontafel aangeschaft. Ook is de reservering gebruikt voor het aanschaffen van 65 

de muurstickers. Door het leegtrekken van de reservering is er uiteindelijk toch minder geld 

uitgegeven aan meubilair kamer dan begroot.  

Onvoorzien 

In tegenstelling tot de begroting is er dit jaar een positief saldo bij onvoorzien. Dit komt vooral 

doordat er geen grote onvoorziene tegenvallers waren. Ook was er een grote onvoorziene 70 

meevaller, namelijk het sponsorgeld van Grolsch over 2011, dat hoger uitviel dan ingeboekt. Dit 

kwam door een misverstand over de BTW. 

 

3.2 Commissies 

AkCie 75 

Er was verwacht dat de AkCie nog een paintballactiviteit zou organiseren met Newton. Hier was 

geld voor begroot. Deze activiteit ging echter niet door, waardoor er een minder negatief saldo 

gerealiseerd is. 

Betonbrouwers 

De BetonBrouwers hebben dit jaar een groot positief saldo gedraaid. Hiervan is een deel 80 

gereserveerd op aanbeveling van de commissie. De rest van het positieve saldo komt op de 

afrekening van ConcepT.  

Borrelcommissie 

Dit jaar is er meer hectoliter bier gedronken dan de afgelopen jaren. Hierdoor is de omzet van de 

borrelcommissie gestegen. Het positieve saldo is echter lager dan begroot. 85 
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InterExcie 

Het saldo van de Interexcie is minder negatief uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat de 

georganiseerde activiteiten meer kostenneutraal waren dan verwacht.  

Kick-In-Kampcommissie 

Doordat het aantal deelnemers van het Kick-In-Kamp hoger uitviel dan verwacht, waren de 90 

opbrengsten hoger dan begroot. Ook de opbrengsten van de verkoop consumptiebonnen viel hoger 

uit dan verwacht. Dit resulteert tot een positief saldo in plaats van het begrote negatieve saldo. 

GlazenHuisCommissie 

Omdat het nog niet mogelijk was de afrekening van de GlazenHuisCommissie te maken, is de 

afronding van deze commissie doorgeschoven naar 2013. Er zijn €200,- aan kosten ingeboekt om 95 

uitgaven die niet door de subsidie van de Student Union gedekt worden, te bekostigen. 

 

3.3 Representatiekosten 

Overig 
Dit jaar zijn er nieuwe shirts voor ConcepT 1 en ConcepT 2 voor het StAf-toernooi aangeschaft. 100 

Jelmer heeft een sponsorbijdrage geleverd voor deze shirts, wat heeft geresulteerd in opbrengsten 

overig representatiekosten.  

 

3.4 Organisatiekosten 

Actieve leden activiteit 105 

De kosten en opbrengsten voor organisatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt 

vooral doordat er meer kosten zijn gemaakt op de Actieve Leden Activiteiten. Deels komt dit door 

de Actieve Leden Pubquiz. En deels doordat de Actieve Leden Activiteit gratis geworden is en 

duurder is dan begroot. 

AV 110 

Ook zijn de kosten voor de AV hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat er tijdens de 

constitutieborrel op een respectabel tempo en in groten getale geconsumeerd is. 

Ludieke actie 

De kosten voor de ludieke actie bestaan onder meer uit de organisatiekosten van het mini-

symposium, de prosecco voor de propedeuse-uitreiking en twee fustjes bier bij borrels van 115 

ConcepT. 

 

Werving actieve leden 

De kosten voor werving actieve leden zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk 

door een grotere groep deelnemers bij de bestuursinteresseactiviteit en het organiseren van de 120 

studiereisinformatielunch.  

 

Overige organisatiekosten 

De overige organisatiekosten zijn wat hoger uitgevallen en bestaan dit jaar uit: 

- Autohuur 125 

- Bioscoopbonnen voor de enquête 
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- Bijdrage Betondag 

- Aanschaf nieuwe spiegelreflexcamera 

 

3.5 Consumpties 130 

Omzet koffie/thee 

De kosten voor omzet koffie/thee zijn dit jaar een stuk hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt 

door het nieuwe koffiezetapparaat. De aanschaf van dit apparaat heeft niet geleid tot de verwachte 

daling van de kosten. Ook is er meer koffie/thee gedronken dan afgelopen jaar. Dit komt 

waarschijnlijk doordat het nieuwe koffiezetapparaat sneller koffie/thee intapt dan het oude 135 

apparaat, waardoor er per pauze meer leden koffie/thee kunnen halen. 
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4 Balans 140 

 

 

 

 

 145 

 

 

 

Begin balans 1-1-2012

Activa Passiva

Liquide middelen 20.667€  Eigen vermogen 38.147€     

Voorraaden 1.855€     Reserveringen 23.174€     

Vooruitbetaald 3.505€     Voorzieningen 18.306€     

Debiteuren 70.541€  Vooruit Ontvangen 16.612€     

Voorschotten 50€           Crediteuren 379€           

96.618€  96.618€     

Eind balans 31-12-2012

Activa Passiva

Liquide middelen 15.432€  Eigen vermogen 38.147€     

Voorraaden 4.763€     Reserveringen 22.662€     

Vooruitbetaald 645€        Voorzieningen 6.454€       

Debiteuren 65.240€  Vooruit Ontvangen 14.125€     

Voorschotten -€              Crediteuren 330€           

Saldo 2012 4.363€       

86.081€  86.081€     

Overzicht Reserveringen 1-1-2012 31-12-2012

Reservering Lustrum 2.000,00€      4.000,00€      

Reservering Boekenfonds 500,00€          -€                

Reservering Studiereisfonds 9.768,05€      9.768,05€      

Reservering ICT 3.350,00€      2.000,00€      

Reservering Inventaris 3.000,15€      -€                

Reservering BouwCie 869,44€          1.869,44€      

Reservering Sympofonds 3.185,34€      4.025,32€      

Reservering Briefpapier & Enveloppen 500,00€          1.000,00€      

Totaal 23.172,98€  22.662,81€  
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5 Toelichting op de balans 

5.1 Liquiditeit 150 

De liquiditeit was in 2012 goed, er was namelijk het gehele jaar genoeg geld om aan de financiële 

verplichtingen te voldoen. Er is, volgens de begroting, een batig saldo gerealiseerd om de liquiditeit 

te verhogen. 

5.2 Reserveringen 

De reserveringen zijn dit jaar goed nagelopen, wat heeft geresulteerd in het opheffen van het 155 

boekenfonds. Bij enkele reserveringen volgt hier een korte toelichting. 

 

Lustrum 

In tegenstelling tot de begroting is er €2000 voor het lustrum gereserveerd. Dit was mogelijk 

vanwege het hoge positieve eindsaldo van dit jaar.  160 

 

Boekenfonds 

Het boekenfonds is opgeheven, omdat bleek dat deze zelden gebruikt werd. Indien deze toch 

gebruikt werd, ging het om dusdanig kleine bedragen, dat deze ook als onvoorziene kosten 

beschouwd kunnen worden.  165 

 

Studiereisfonds 

Met deze reservering is niks gedaan, de Studiereiscommissie heeft geen aanspraak hoeven maken op 

dit fonds.  

 170 

ICT 

Dit jaar zijn drie nieuwe computers en een printer aangeschaft. De reservering is teruggebracht 

naar €2000,-, aangezien dit bedrag hoog genoeg is om het doel van deze reservering te behalen. 

 

Inventaris 175 

Deze reservering is leeggehaald en opgeheven. Zij was aangemaakt door B2011 met als doel om in 

2012 nieuw kamermeubilair aan te schaffen. Hiervan zijn onder andere de nieuwe banken, de tv en 

de muurstickers aangeschaft. 

 

Sympofonds 180 

Deze reservering is verhoogd met het positieve saldo dat is behaald door de symposiumcommissie 

2012. 

 

Briefpapier en enveloppen 

In 2010 is er veel geld besteed aan briefpapier en enveloppen, waarschijnlijk genoeg voor een 185 

aantal jaar. Om hier op in te spelen is de reservering aangevuld tot €1000,- om te besteden zodra 

de voorraad hiervan op is. 
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