
  

 

Jaarverslag S.V. ConcepT 2005 
 
 
 

  



  

 
 

 
Jaarverslag Bestuur 2005 

 
Studievereniging ConcepT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enschede 
5 januari 2006 

  
B. van Ooijen 
F. Jacobsen 
R. Nieland 
G.J. Jongejans 
L.E.M. Vrancken 
H.V. Topper 

 

  



Studievereniging ConcepT   Jaarverslag 2005 
 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2005 van studievereniging ConcepT. Onder het motto ‘Nil Volentibus 
Arduum’ zijn wij op 3 februari 2005 aangetreden als bestuur. Vrij vertaald betekende deze leus ‘voor 
hen die echt iets willen, is niets moeilijk’. 
Het jaar 2005 is voor de S.V. ConcepT een zeer actief jaar geweest met, en nu noemen wij zomaar 
willekeurige zaken, een symposium, een geslaagde lustrumweek, de start van een nieuwe 
studiereiscommissie, veel actief geworden eerstejaars, de uitvoering van het oud-leden beleid en ga zo 
maar door. Achter de schermen is er hard door bestuur en commissies gewerkt om dit en meer voor 
elkaar te boksen. Daarbij zijn er zeker wel moeilijkheden geweest en overwonnen. Meer hierover vindt 
u in dit jaarverslag.  
Terugkijkend op het bestuursjaar komen wij tot de conclusie dat we een behoorlijk aantal van onze 
doelen hebben kunnen verwezenlijken. Daarnaast zijn er zaken opgepakt die aan het begin van het jaar 
niet bekend waren, maar die toch een positieve stimulans zijn geweest voor bepaalde facetten van S.V. 
ConcepT. Dit maakt het bestuursjaar ons inziens geslaagd en leerzaam. 
Op de eerste plaats dienen wij hiervoor alle actieve leden te bedanken, zonder wie dit alles niet 
mogelijk was geweest. Daarnaast zijn wij terzijde gestaan door een zeer kundige Raad van Advies en 
verder willen wij onze voorgangers bedanken voor hun aandeel in de geschiedenis van deze prachtige 
vereniging. Tevens danken wij de opleiding Civiele Techniek voor haar steun bij de uitvoering van de 
doelstellingen op onderwijsgebied en onze sponsoren voor de bijdrage die zij aan de vereniging hebben 
geleverd.  
Wij denken dat we trots kunnen zijn op S.V. ConcepT in 2005 en wij hopen dat de leden daar ook zo 
over denken. 
 
Enschede, 5 januari 2006  
 
Het Bestuur ‘Nil Volentibus Arduum’ 
Bram van Ooijen  Voorzitter 
Frank Jacobsen  Secretaris 
Robin Nieland  Penningmeester 
Gerco Jongejans  Functionaris Externe Betrekkingen 
Lieke Vrancken  Functionaris Interne Betrekkingen 
Harold Topper  Functionaris Onderwijs en Vice-voorzitter 
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1. Inleiding 
En weer bestaat S.V. ConcepT een jaar langer, weer is er een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van 
S.V. ConcepT toegevoegd. Met dit document wil het Bestuur 2005 inzicht verschaffen in de 
activiteiten tijdens het bestuursjaar 2005 en de resultaten die hier uit volgen. Het document geeft een 
beeld van de vereniging op organisatorisch en financieel vlak. Er is door het Bestuur teruggeblikt op de 
vooraf gestelde doelstellingen en andere belangrijke zaken die in het bestuursjaar 2005 hebben 
plaatsgevonden. 
 
In hoofdstuk 2 is de geschiedenis van ConcepT met een jaar verlengd en wordt S.V. ConcepT kort 
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de realisatie van de beleidsdoelstellingen, zoals 
die aan het begin van het bestuursjaar zijn opgesteld. Hoofdstuk 4 gaat in op de algemene 
bestuurszaken. De beschrijving van de commissies en hun activiteiten staat beschreven in hoofdstuk 5. 
Over de contacten en instanties wordt uitgewijd in hoofdstuk 6. Ten slotte wordt het financiële 
jaarverslag in hoofdstuk 7 beschreven. 
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2. Algemeen 
Dit jaarverslag geeft een beeld van het afgelopen bestuursjaar van S.V. ConcepT. Een bestuursjaar 
staat niet op zichzelf maar begint met input uit voorgaande jaren en levert dus ook input aan het 
volgende jaar. Daarom is de geschiedenis van S.V. ConcepT een belangrijk punt. In 2.1 staat een 
kleine beschrijving van de geschiedenis en in 2.2 staat beschreven wat S.V. ConcepT is. 

2.1. Geschiedenis S.V. ConcepT 
In 1989 besloten enkele technische bedrijfskunde- en bestuurskundestudenten hun krachten te bundelen 
ten behoeve van het organiseren van activiteiten voor de civieltechnisch georiënteerde studenten aan de 
Universiteit Twente. Dit leidde op 24 januari 1990 tot de oprichting van een vakgroepvereniging, 
genaamd ConcepT. Er was nauwelijks binding tussen de twee groepen studenten bestuurskunde en 
bedrijfskunden, en daarom stelde ConcepT zich ten doel ‘het samenbrengen van civieltechnische 
studenten verbonden aan de faculteiten Bestuurskunde en Bedrijfskunde teneinde hun kennis en inzicht 
op civieltechnisch gebied te vergroten’. In 1992 heeft de doelgroep zich sterk uitgebreid door het 
opstarten van de opleiding Civiele Technologie & Management (CT&M). De naam van de vakgroep 
dekte niet meer de gehele doelgroep en werd veranderd van 'ConcepT, 
interfacultaire clustervereniging der civiele techniek' in 'S.V. ConcepT, studievereniging van Civiele 
Technologie & Management'.  
Sinds de oprichting van S.V. ConcepT heeft de vereniging een vrij explosieve groei meegemaakt. Het  
activiteitenaanbod is vergroot, verbreed en ook in kwalitatieve zin verbetert. Deze ontwikkeling heeft 
zich met name voorgedaan in de bestuursjaren 1997 en 1998. In 1999 heeft het Bestuur zich met name 
gericht op het in stand houden van de resultaten van twee jaren van groei en een versterking van S.V. 
ConcepT. Gedurende het jaar is een groot aantal beslissingen genomen waarbij de 
continuïteitsgedachte een sterke rol speelde. Zowel Bestuur 1999 als 2000 hebben gewerkt aan het 
toegankelijker maken van de vereniging voor de leden. Tijdens bestuursjaar 2000 hebben de 
lustrumactiviteiten hieraan bijgedragen. Aan het eind van bestuursjaar 2000 is S.V. ConcepT verhuisd 
naar de huidige locatie in de kelder van de Horst (het voormalige CTW-gebouw). Tijdens het jaar 2001 
is er hard gewerkt aan het voltooien en verbeteren van de inrichting van de ConcepT-kamer. Maar niet 
alleen de ConcepT-kamer was belangrijk, er is ook hard gewerkt om het studentenplein voor de kamer 
in te richten. Uiteindelijk is het plein ingericht, waardoor in ieder geval de ConcepT-kamer en het plein 
samen konden functioneren als vaste ontmoetingsplaats voor de leden. Daarnaast werd bestuursjaar 
2001 gekenmerkt door het opstarten van een tweetal nieuwe commissies. Als eerste was dat de 
Interactief/educatiefcommissie (kortweg InducCie) als opvolger van de in het voorgaande jaar 
opgeheven Lezingencommissie. 
In 2003 is de studiereis vertrokken richting China. Dit was een degelijk georganiseerde reis die ook 
veel appreciatie heeft gekweekt bij bedrijven. Jammer genoeg moest men na een week al terug 
vanwege een SARS-epidimie.  
In 2003 is het Huishoudelijk Reglement aangepast om een vierkoppig bestuur mogelijk te maken. 
Verder is in 2003 Rijkswaterstaat gestopt als hoofdsponsor van S.V. ConcepT. Hierdoor was het voor 
de vereniging nodig om te bezuinigen. 
In 2004 is er een nieuw strategisch document opgesteld met de titel ‘Balans Opmaken’. Verder heeft 
het Bestuur middels een efficiëntieslag weten te bereiken dat S.V. ConcepT hetzelfde kon blijven 
bieden aan haar leden, ondanks het wegvallen van de hoofdsponsor.  
In 2005 heeft het Bestuur wederom een Studiereiscommissie kunnen samenstellen. Onder de titel 
Rising India zal in 2006 een reis naar India worden ondernomen. Daarnaast heeft het Bestuur een 
anticyclisch beleid ontwikkeld, een oud-leden beleid doorgevoerd, een studentmentorensysteem 
opgezet en zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan met andere studieverenigingen, onder andere 
op het gebied van externe betrekkingen en de organisatie van een groot.  

2.2. Studievereniging ConcepT 
Studievereniging ConcepT is een actieve, professionele studievereniging voor mensen met een 
civieltechnische affiniteit aan de Universiteit Twente. Het overgrote deel van de leden van S.V. 
ConcepT is student. De vereniging is net als haar leden jong, flexibel en innovatief. S.V. ConcepT 
bereikt over algemeen alleen de CiT-student. Studeren staat centraal in het leven van de student. In de 
studententijd moet de student zich vormen: hij of zij moet zich ontwikkelen op zowel inhoudelijk als 
sociaal vlak. Op beide deze vlakken probeert S.V. ConcepT een bijdrage te leveren. S.V. ConcepT 
tracht enerzijds de studenten extra inhoudelijke kennis mee te geven en een beeld te scheppen van het 
toekomstige werkveld van de student. Anderzijds biedt S.V. ConcepT haar leden de mogelijkheid een 
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ander type vaardigheden, bijvoorbeeld op sociaal en organisatorisch gebied, onder de knie te krijgen. 
S.V. ConcepT biedt de student perspectief voor de toekomst door middel van contacten zowel binnen 
als buiten de universiteit. Zo zijn er goede contacten met het cluster van Civiele Techniek en 
andere studieverenigingen. Daarnaast onderhoudt S.V. ConcepT contacten met civieltechnische 
bedrijven, instellingen en verenigingen. Door bovenstaande contacten kan S.V. ConcepT een 
brugfunctie tussen studenten en de civiele wereld vervullen. 
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3. Realisatie doelstellingen beleidsplan 2005 
Voor het bestuursjaar 2005 had het Bestuur zich een aantal zaken ten doel gesteld. In dit hoofdstuk 
worden deze besproken en conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Allereerst wordt de 
uitbreiding van de ondersteuning van de leden op onderwijsgebied besproken. Vervolgens wordt 
ingegaan op de verbetering van de interne communicatie, gevolgd door de verbetering van de 
betrokkenheid bij S.V. ConcepT. Tenslotte worden de resultaten besproken die bijdragen aan de 
continuïteit van S.V. ConcepT. 

3.1. Uitbreiden van de ondersteuning van leden op onderwijsgebied 
Het afgelopen jaar is de Functionaris Onderwijs voor het eerst in twee jaar weer een enkele functie 
geweest. Hierdoor zijn er in het Bestuursjaar 2005 vele contacten aangehaald op het gebied van 
onderwijs, zowel met de opleiding als op centraal universitair niveau. 
Het inleidend college en het studentmentoraat zijn geslaagde initiatieven gebleken. 

3.1.1. Veranderingen Onderwijscommissie 
Het afgelopen jaar is de onderwijscommissie teruggebracht tot vier leden om de slagvaardigheid te 
vergroten. Aan het begin van het nieuwe collegejaar is de commissie voorgesteld tijdens het inleidend 
college om de bekendheid te vergroten.   
Door het wegvallen van de evaluatielunches en het feit dat er een kleine hoeveelheid klachten 
binnenkomt is er een klein takenpakket is overgebleven. Aan het begin van het jaar is tijdens een 
overleg met mevrouw Rinket de opzet van de vakevaluaties besproken. Hierbij is besloten wegens een 
gebrek aan opkomst de evaluatielunches niet meer voort te zetten. De vakevaluaties zullen voortaan 
plaatsvinden via enquêtes welke uitgevoerd worden door de opleiding. De uitkomsten van de enquêtes 
kunnen leiden tot panelgesprekken, waarbij mensen door de opleiding uitgenodigd worden. Het 
verkleinen van de commissie heeft er toe geleid dat er sneller bepaalde projecten kunnen worden 
opgepakt. Zo heeft de commissie een tentamenbundel gemaakt met tentamens uit de Bachelorfase, 
welke binnenkort zal worden gepubliceerd. Om verbeterde slagvaardigheid door te zetten had er eerder 
gekeken moeten worden naar verdere mogelijkheden voor de onderwijscommissie. Dit is echter te laat 
ingezien, waardoor hier pas in januari 2006 invulling aan wordt gegeven.  

3.1.2. Inleidend college aan begin studiejaar  
Op de eerste dag van het collegejaar 2005-2006 is er door de Functionaris Onderwijs samen met de 
bachelorcoördinator mevrouw Rinket een inleidend college gegeven aan de eerstejaars studenten. In het 
eerste uur hiervan zijn door de bachelorcoördinator organisatorische zaken besproken over de opleiding 
Civiele Techniek en over de Universiteit. In het tweede uur is door de Functionaris Onderwijs uitleg 
gegeven over de verschillende onderwijskundige voorzieningen op het gebied van ICT die er op de 
Universiteit Twente zijn. Dit college werd als nuttig en goed opgezet ervaren door de eerstejaars 
studenten, de opleiding Civiele Techniek en het Bestuur.  

3.1.3. Collegeresponsgroepen 
Door de opzet van collegeresponsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs door reflectie en 
bijsturing gedurende de looptijd van een vak bewaakt.  
Na de zomervakantie is er contact gezocht met de opleiding voor het opstarten van 
collegeresponsgroepen. Na overleg met de bachelorcoördinator bleek het organisatorisch niet meer 
mogelijk dit in het bestuursjaar 2005 te realiseren, maar ze bleek hier zeer positief tegenover te staan. 
Er is besloten dat de collegeresponsgroepen meegenomen zullen worden door de commissie 
Kwaliteitszorg van de opleiding Civiele Techniek. Er wordt in verder overleg gekeken welke 
ondersteunde rol S.V. ConcepT bij de collegeresponsgroepen kan bieden.  

3.1.4. Studentmentoraat 
In het collegejaar is er bij de opleiding Civiele Techniek gestart met een studentmentoraat voor de 
eerstejaars studenten. In de opleidingscommissie is toestemming gegeven om dit jaar een proef te 
houden met het studentmentoraat. Het studentmentoraat draait naast het huidige docentmentoraat. 
Hiermee wordt een aanvulling gerealiseerd op het huidige mentoraat.  
In het studentmentoraat begeleiden negen studentmentoren de eerstejaars gedurende het eerste halfjaar 
van hun studie. Door middel van het studentmentoraat wordt er gezorgd dat de eerstejaars zich zo snel 
mogelijk op hun plek voelen op de Universiteit Twente en het spitst zich dus niet toe op de 
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studieresultaten van de studenten. De geluiden van eerstejaars studenten en mentoren over het 
mentoraat zijn positief. In februari 2006 vindt er een evaluatie plaats onder leiding van de Functionaris 
Onderwijs van het Bestuur 2005. 

3.2. Verbetering van de interne communicatie 
De interne communicatie is in het beleidsplan opgesplitst in verschillende aandachtsgebieden, waarvan 
de resultaten hier worden besproken. Allereerst is er het Competentie Ontwikkelings Project, waar 
gestart is met het inzichtelijk maken van competenties binnen commissiewerk. Daarnaast zijn er de 
Actieve Leden Bijeenkomsten, waarbij opgedane ervaring binnen de verschillende commissies wordt 
gedeeld en het PR-intern als middel om de promotiemogelijkheden te vergroten. Tenslotte is er de 
vernieuwde invulling van De Brug.  

3.2.1. Competentie Ontwikkelingsproject 
Het doel van het Competentie Ontwikkelingsproject (COP) is het inzichtelijk maken van de 
competenties die worden ontwikkeld bij het verrichten van commissiewerk binnen S.V. ConcepT. Om 
inzicht te krijgen in competenties, heeft de Functionaris Interne Betrekkingen deel genomen in de 
Competentie Ontwikkeling Project commissie van de Student Union. Er is veel algemene kennis over 
competenties opgedaan en inzicht verkregen hoe bedrijven dit binnen de eigen organisatie hebben 
ingevuld. Het inzichtelijk maken van competenties bleek lastiger dan gedacht en is dan ook niet 
volledig afgerond. Tot nu toe is er een lijst ontwikkeld van 20 competenties met algemene 
omschrijving, die toebedeeld zijn aan de commissies en de verschillende functies. Dit is in 
samenspraak gegaan met de Functionaris Interne Betrekkingen van het kandidaat-bestuur.  

3.2.2. Actieve Leden Bijeenkomst  
Dit jaar is de Actieve Leden Bijeenkomst interactiever geworden wat is gerealiseerd door twee 
alternatieve invullingen met een informeler karakter. De precieze invullingen zijn beschreven in 
hoofdstuk 4.10.  

3.2.3. PR-intern overleg 
Dit jaar heeft er één PR-intern overleg plaatsgevonden. Het doel van dit overleg is het verbeteren van 
de promotie en nieuwe mogelijkheden. Het overleg leverde geen nieuwe promotiemogelijkheden op en 
afstemming van de promotie van activiteiten kende geen verbetering. Het overleg blijkt dus geen 
middel te zijn om de doelstelling te realiseren. Bij de ConcepT Creative ContesT (zie hoofdstuk 4.10) 
is nagedacht door actieve leden over promotie en de resultaten zijn voor zover van belang meegenomen 
in het beleidsplan 2006. De afstemming van de promotie van activiteiten is in handen geweest van de 
Functionaris Interne Betrekkingen.  

3.2.4. De Brug 
De doelstelling was om de Brug aantrekkelijker en leesbaarder te maken. Het doel van De Brug is het 
informeren van de personen die betrokken zijn bij S.V. ConcepT. Dit jaar heeft de Brug een andere 
opzet gekregen. Naast de standaard rubrieken activiteitenagenda, commissies en de 
verjaardagskalender is De Brug gevuld met een strip, puzzels, ‘wist-u-dat’-jes en citaten. Of dit heeft 
geleid tot betere interne communicatie is onbekend.  

3.3. Verbeteren van de betrokkenheid bij S.V. ConcepT 
Het is belangrijk voor een vereniging om haar leden betrokken te krijgen en te behouden. Dit is 
namelijk essentieel voor de deelname aan activiteiten en kan leiden tot activisme. Binnen het 
beleidsplan zijn een aantal groepen onderscheden waar het Bestuur extra aandacht aan wilde besteden. 
Gedurende het jaar is er bij de eerstejaars en de (pre-master) studenten de nadruk op gelegd duidelijk te 
maken welke meerwaarde S.V. ConcepT voor hen kan hebben.  
Het contact met de Koninklijke Militaire Academie (KMA) heeft zich niet verder ontwikkeld dan een 
bijdrage van de KMA aan de lustrummeerkamp.  
Voor masterstudenten is niet specifiek gekeken naar mogelijkheden om structureel het aanbod van 
activiteiten te wijzigen. Hieraan is dit bestuursjaar geen prioriteit gegeven. Het afgelopen jaar zijn er 
wel activiteiten georganiseerd die gericht waren op masterstudenten. Zo is er in samenwerking met 
Ebbinge & Company een zelfanalyse en sollicitatietraining georganiseerd. Daarnaast is de studiereis 
“Rising India” gericht op masterstudenten.  
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3.4. Zorgdragen voor de continuïteit van S.V. ConcepT 
In dit hoofdstuk komt eerst het opzetten van anticyclisch beleid aan bod. Vervolgens zal worden 
ingegaan op de uitvoering van het oud-ledenbeleid met hierop volgend het sponsorbeleid. Tenslotte 
wordt de samenwerking met S.V. Paradoks besproken. 

3.4.1. Anticyclisch beleid 
Aan het begin van het bestuursjaar heeft het Bestuur de ambitie uitgesproken om een duidelijkere 
structuur aan te brengen in de financiën van S.V. ConcepT. Het uitgangspunt was dat zowel de 
inkomsten als uitgaven volgens een bepaalde trend bewegen en dat het wenselijk is de 
begrotingsstructuur hierop af te stemmen. Het Bestuur is in het tweede halfjaar begonnen met het 
verzamelen van data, maar liep tegen het probleem aan dat er te weinig data beschikbaar was. Slechts 
tot 2001 lopen de beschikbare afrekeningen terug en de beschikbare data is vaak ook lastig te 
interpreteren. Wanneer de jaarrekeningen een verschillende opbouw van posten kent, kunnen er 
foutieve vergelijkingen worden gemaakt. Ook is het ontdekken van een trend in de inkomsten van 
sponsoring erg gevaarlijk, vanwege de factoren die invloed kunnen hebben op het sponsorbeleid en de 
resultaten. 
 
Het opzetten van het Anticyclisch beleid heeft er vooralsnog niet toe geleid dat er een richtlijn is 
ontstaan voor de toekomst. Wel is er een analyse gemaakt van de trends in de verschillende 
kostenposten en hoe hier in de toekomst mee om gegaan kan worden. Dit document is opgesteld voor 
een nieuw bestuur wat zich oriënteert op de begroting en financiële structuur van S.V. ConcepT. 

3.4.2. Oud-leden 
In 2005 is het oud-leden beleid tot uitvoer gebracht zoals omschreven in het beleidsplan 2005. De oud-
leden vallen buiten de doelstelling van S.V. ConcepT en deze leden zijn een financiële kostenpost voor 
de vereniging.  
Per 1 september 2005 zijn de zogeheten ‘oud-leden’:  

- uitgesloten van het ontvangen van door S.V. ConcepT uitgegeven publicaties; 
- uitgesloten van deelname van door S.V. ConcepT georganiseerde activiteiten. 

Het afmelden van een ‘oud-lid’ en het intrekken van de contributiemachtiging is slechts toegestaan met 
de expliciete toestemming van dit lid. Dit kan schriftelijk en per e-mail kenbaar worden gemaakt. 
Begin juni is een grote hoeveelheid brieven verstuurd naar oud-leden. Daarmee zijn de oud-leden op de 
hoogte gebracht van de gevolgen die het beleid voor hen heeft. Later is middels een e-mail naar de oud-
leden wederom kenbaar gemaakt welke gevolgen dit beleid voor hen heeft in het nieuwe 
contributiejaar.  
De statistieken (bijlage 1) wijzen uit dat het beleid geen grote invloed heeft op het totale ledenaantal 
van S.V. ConcepT gezien de afname van het aantal oud-leden (52%) en de afname in het totaal aantal 
leden (9%). Er is dan ook geen aanwijzing dat er een verlies zou kunnen zijn in de interesse die 
bedrijven hebben voor S.V. ConcepT als gevolg van een daling in het aantal leden, doordat S.V. 
ConcepT qua verenigingsgrootte ongeveer gelijk is gebleven en het percentage werkelijk studerende 
leden juist is gestegen. 
S.V. ConcepT heeft aanzienlijk kunnen besparen op de kosten die oud-leden met zich meebrengen. In 
eerdere bestuursjaren is berekent dat kosten van het aanhouden van een oud-lid geschat kunnen worden 
op ongeveer 11 euro per oud lid per jaar. Doordat de maatregelen vanaf september 2005 zijn 
uitgevoerd, is in 2005 nog niet de gehele jaarlijkse besparing bereikt. Wel heeft het beleid als gevolg 
dat de resterende hoeveelheid oud-leden wel de contributie van 8,50 hebben betaald, maar voor deze 
leden worden geen kosten gemaakt. Dit vanwege het niet toezenden van publicaties, waaronder de 
ConcepTueel en het extra laten drukken van de almanak.  

3.4.3. Sponsorbeleid 
Dit jaar is getracht tegemoet te komen aan de vraag van bedrijven naar directer contact met studenten. 
Bedrijven blijken meer interesse te hebben in inhoudelijke activiteiten, zoals workshops en minder in 
advertenties in de ConcepTueel en de almanak. Om dit te ondervangen is er bij een lezing geprobeerd 
om ook een advertentie of banner te verkopen. Tevens is er gekeken naar uitbreiding van de 
sponsormogelijkheden, waarvan het organiseren van een consultancygame een voorbeeld is. In de 
toekomst kan direct mailing worden aangeboden om bedrijven direct contact te bieden met de student. 
Hiervoor zal wel een infrastructuur voor moeten worden opgezet, zodat studenten die geen e-mail van 
bedrijven willen ontvangen zich kunnen afmelden.  
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Sponsoring in natura is geprobeerd door het verkrijgen van gratis abonnementen of korting op 
abonnementen. In praktijk bleek het lastig dit te realiseren. Het is een zeer tijdrovende bezigheid en het 
levert weinig op. 
Afgelopen jaar zijn naast de klassieke civiele bedrijven ook bedrijven buiten de branche benaderd. Zo 
zijn er detacheringbedrijven benaderd voor samenwerking en is met een aantal bedrijven ook 
daadwerkelijk een contract gesloten. Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 4.20.  
Tijdens het inwerken van de PR-externs is dit jaar duidelijk gemaakt wat alle 
samenwerkingsmogelijkheden zijn binnen de vereniging. Wanneer een bedrijf aangeeft op een bepaald 
gebied bij een commissie niet te willen bijdragen, kan de PR-extern hierop inspelen en de andere 
mogelijkheden aanbieden. 
Eind november is een externen-dag gehouden, waarbij het eerste contact met nieuwe bedrijven is 
gelegd. Met vier personen zijn nieuwe bedrijven gebeld en de Functionaris Externe Betrekkingen heeft 
vervolgens de contacten overgenomen. Deze zijn nog vers en zijn lopende. Er zijn geen concrete 
resultaten geboekt.  

3.4.4. Samenwerking met S.V. Paradoks 
Het contact met S.V. Paradoks, de studievereniging van Biomedische Technologie en Technische 
Geneeskunde, is afgelopen jaar goed verlopen. Er bestond al een goed contact wat betreft het gebruik 
van de borrelkelder en de inzet van leden van S.V. Paradoks in de borrelcommissie en dit is afgelopen 
jaar geïntensiveerd.  
Ten eerste is er besloten om één S.V. Paradoks-lid toe te laten tot het borrelbestuur. Hiervoor is 
gekozen om de integratie tussen de twee verenigingen te bevorderen en om S.V. Paradoks te stimuleren 
actief te promoten voor de verschillende borrels. Hier worden beide verenigingen beter van. 
Afgelopen jaar is er een contract opgesteld waarin enkele zaken duidelijk zijn beschreven. De 
hoofdpunten van dit contract zijn als volgt: 

- Jaarlijkse bijdrage van S.V. Paradoks bedraagt € 700,00 
- Het tarief voor borrels van S.V. Paradoks is 120% van de inkoopprijs 
- S.V. Paradoks deelt niet mee in mogelijke winsten of verliezen van S.V. ConcepT als gevolg 

van de commissie of borrelkelder 
- S.V. Paradoks mag vijf leden leveren voor de borrelcommissie, waarvan één plaats mag 

nemen in het borrelbestuur 
Het contract loopt tot oktober 2006, dus dan dient er een nieuw contract te worden opgesteld in de 
vorm van het huidige. Door S.V. Paradoks is de samenwerking ook als vruchtbaar beschouwd, 
tekenend door het hoge gebruik van de borrelkelder voor haar activiteiten. 
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4. Verslag Bestuur 2005 
Het Bestuur voert veel van haar taken op de achtergrond uit en niet alle taken die het Bestuur uitvoert 
zijn zichtbaar voor de leden. In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat het Bestuur 2005 gedaan heeft. 

4.1. Samenstelling en functies 
Het Bestuur 2005 is op 3 februari 2005 volgens de volgende samenstelling gechargeerd: 
Bram van Ooijen  Voorzitter 
Frank Jacobsen  Secretaris 
Robin Nieland  Penningmeester 
Gerco Jongejans  Functionaris Externe Betrekkingen 
Lieke Vrancken  Functionaris Interne Betrekkingen 
Harold Topper  Functionaris Onderwijs en Vice-voorzitter 

4.2. Bestuursjaar 2005 resumé 
Het was een speciaal jaar voor S.V. ConcepT, niet op de minste plaats vanwege het 15-jarig bestaan 
van de vereniging. In januari werden de festiviteiten al in gang gezet met een mooie opening van het 
lustrumjaar, waarna in mei een week vol met diverse activiteiten werd neergezet. Een wereldrecord 
krattenbrug bouwen, een universiteitsbrede meerkamp, een excursie, verschillende workshops en een 
eindfeest, en dat alles onder het genot van een speciaal lustrumbiertje. 
In oktober 2004 was het kandidaat-bestuur voor het bestuursjaar 2005 al bekend. Sinds die tijd is er 
begonnen met het denken over S.V. ConcepT. De voorbereidingstijd maakte dat er na het 
daadwerkelijk toetreden als nieuw bestuur, direct uit de startblokken geschoten kon worden. 
Met een voltallig zeskoppig bestuur werden direct spijkers met koppen geslagen. Zo kon er 
bijvoorbeeld snel een studiereiscommissie opgestart worden en reist een afvaardiging van S.V. 
ConcepT in mei 2006 naar India. In het begin van 2005 is het oud-ledenbeleid uitgevoerd, wat zorgde 
voor een opschoning van het ledenbestand en een aanzienlijke kostenbesparing. Op onderwijsgebied is 
in het eerste halfjaar een goede voorbereiding geweest op de komst van de nieuwe eerstejaars 
studenten. Het begon met een inleidend college voor de eerstejaars waar onder andere de 
onderwijscommissie werd gepresenteerd. Daarnaast is er een opzet gemaakt voor het studentmentoraat, 
waardoor de huidige eerstejaars studenten nu niet slechts op studiegebied worden begeleid.  
Gedurende het jaar is het benutten van samenwerkingsmogelijkheden met andere verenigingen tevens 
een speerpunt geworden; de structuur van het Overleg Studieverenigingen is veranderd en er staat een 
met meerdere verenigingen georganiseerde consultancy-game en  een groots gala in de planning.  
Daarnaast is S.V. ConcepT op het gebied van competenties begonnen met het inzichtelijk maken van 
opgedane vaardigheden tijdens commissiewerk. Aan het einde van het bestuursjaar is er een start 
gemaakt met de college responsgroepen. Naast dit professionele karakter dat het Bestuur naar buiten 
toe uitstraalde, is juist ook het persoonlijke en gezellige karakter van S.V. ConcepT uitgedragen. Het 
Bestuur is gelukkig met het grote aantal eerstejaars dat actief is geworden bij de vereniging. 

4.3. Lustrumweek in vogelvlucht 
S.V. ConcepT vierde dit jaar haar vijftienjarige bestaan. Er zijn vele activiteiten georganiseerd tijdens 
het lustrumjaar dat als thema ‘TrajecT’ heeft meegekregen. De grote meerderheid hiervan is 
geconcentreerd rond de laatste week van april. Het lustrumjaar werd al geopend tijdens de Dies Natalis 
op 2 februari. Er is een receptie gehouden met veel leden, genodigde verenigingen en enkele 
vakgroepmedewerkers. Het geheel was feestelijk aangekleed en er was een bijzondere lustrumtaart. Na 
enkele speeches en het overhandigen van een cadeau aan de vereniging en het verkrijgen van een 
cadeau van de opleiding, werd het lustrumjaar officieel geopend. Tevens is er een speciaal 
lustrumbiertje gebrouwen dat na de presentatieborrel op 3 maart gekocht kon worden. 
Maandag 25 april werd ‘s ochtends begonnen met de bouw van een krattenbrug. Commissie en een 
team van activisten hebben de gehele dag gewerkt aan een brug van met meer dan 2200 bierkratten en 
een overspanning van 7.60m, een doorrijhoogte van 5,91m en een constructiehoogte van 7,65m. 
Hiermee werd een nieuw onofficieel wereldrecord gevestigd. 
De middag werd beëindigd met een borrel en aansluitend volgde een ‘oud-besturen diner’. De leden 
van ConcreeT en oud-bestuurders van S.V. ConcepT zijn door S.V. ConcepT ook uitgenodigd om 
aanwezig te zijn. Tijdens dit diner waren verder aanwezig enkele sponsoren die het lustrum mogelijk 
maakten en de lustrumcommissie en hun directe familie. Aansluitend was er een cabaretvoorstelling 
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van Paul Smit. Naast de aanwezigen van het diner, waren hier ook veel ConcepT leden en overig 
geïnteresseerden aanwezig.  
Op dinsdag 26 april stond de meerkamp op het programma. Deze werd tussen 16.00 en 20.00 uur 
gehouden en er deden 18 teams mee. De teams bestonden uit ConcepT-leden, vakgroepleden van de 
opleiding Civiele Techniek en teams bestaande uit leden van andere studieverenigingen. De meerkamp 
is opgezet in samenwerking met twee leden van de Koninlijke Militaire Academie. 
Woensdag 27 april waren er workshops te volgen van GeoDelft, Oranjewoud, Infraflex en de Vakgroep 
Verkeer, Vervoer en Ruimte. Als afsluiter was er een show van een mindreader en ’s avonds was een 
bierproefavond in café de Geus. 
Op donderdag 28 april was er een excursie naar Randstadrail. Waarvoor de excursiecommissie de 
organisatie op zich had genomen. Er is een bezoek gebracht aan het hoofdgebouw van Randstadrail in 
Den Haag en aan het deelproject het Beatrixkwartier. Hier wordt de befaamde ‘netkous’ gebouwd. 
Daarna werd naar Zoetermeer vertrokken, waar het deelproject de Oosterheemlijn werd bezocht.  
Voor de donderdagavond stond een eindfeest op het programma, dat heeft plaatsgevonden in de 7e 
hemel. Het thema van het feest was “Dress to get drunk”. 
Wegens een gebrek aan interesse onder zusterverenigingen is een speciaal programma op vrijdag 29 
april voor deze zusterverenigingen afgelast. Tevens was het de bedoeling om met ongeveer 50 leden 
van S.V. ConcepT een bezoek te brengen aan de Universiteit van Gent. Dit had moeten plaatsvinden in 
het weekend van 29 april tot en met 2 mei. Ook dit weekend is helaas wegens een gebrek aan 
belangstelling afgelast.  

4.4. Kamerdienst 
Het Bestuur is op bijna elke werkdag tussen 9:00 en 16:30 op de kamer aanwezig geweest. Slechts 
sporadisch is er een kamerdienst overgenomen door een actief lid, omdat in dergelijke gevallen het 
bestuur geen kans zag de kamerdienst zelf op zich te nemen. Het betrof meestal leden van de 
Symposium- of Studiereiscommissie of het kandidaat-bestuur. Er zijn geen problemen ondervonden bij 
het overnemen van kamerdiensten door actieve leden. 
Het bestuurslid dat kamerdienst heeft zorgt er onder andere voor dat de post wordt opgehaald en 
weggebracht. Verder zorgt hij/zij ook voor het beantwoorden van de telefoon, het verdelen van de 
email en het beantwoorden van vragen van studenten. Verder ondersteunt het bestuurslid dat 
kamerdienst heeft commissieleden bij hun werk of beantwoordt hun vragen. 
Ook gedurende de tentamenweken is de S.V. ConcepT kamer opengebleven. Hoewel het rustige weken 
zijn wordt er vooral op het einde van de week, als veel studenten klaar zijn met tentamens, veel gebruik 
gemaakt van de kamer om te werken voor de commissie. 

4.5. Faciliteiten ConcepT-kamer 
Tegen het einde van het bestuursjaar 2004 is er een drietal nieuwe workstations (incl. muis en 
toetsenbord), twee beeldschermen en een nieuwe switch gekocht. Aan het begin van het bestuursjaar 
2005 zijn deze ook daadwerkelijk aangesloten en zijn er via gebouwbeheer extra tafels geregeld.  
Er waren te weinig bureaustoelen om aan alle workstations te kunnen werken. Via de webshop van de 
Student Union zijn twee gebruikte bureaustoelen aangeschaft. Deze verkeerden nog in uitstekende 
staat. Daarnaast heeft gebouwbeheer twee oude bureaustoelen van S.V. ConcepT weten te repareren. 
Tevens zijn bij de webshop van de Student Union vijf stoelen gekocht voor rond de gezelligheidstafel. 

4.6. Computer- en multimediafaciliteiten 
Er zijn dit bestuursjaar een aantal ingrijpende wijzigingen op multimediagebied, die hieronder worden 
toegelicht omdat deze relatief veel aandacht van het Bestuur hebben gevraagd.  

4.6.1. Mail- en webserver 
Gedurende het bestuursjaar 2005 vertoonde de centrale server van S.V. ConcepT een hoge mate van 
onbetrouwbaarheid en gevoeligheid voor virusinfecties. De eigen mail- en webserver kende veel 
problemen en hierdoor was S.V. ConcepT te vaak onbereikbaar via e-mail en de website. 
Het Bestuur 2005 heeft besloten dat er een structurele oplossing moest komen voor deze problematiek. 
Hierbij is vooral bekeken hoe server- en veiligheidsproblemen in de nabije toekomst kunnen worden 
voorkomen en er is gezocht naar een structurele oplossing om de onbetrouwbaarheid van web- en 
mailserver uit te bannen.  
De oplossing die door het Bestuur 2005 is gevonden en is gekozen is het zogeheten Web, E-mail, 
Storage Project (WESP) van het Studenten Net Twente (SNT). In december zijn de mail- en webserver 
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van S.V. ConcepT verplaatst naar de SNT. De SNT verzorgt de dataopslag, archivering, backup en 
updates van web- en mailserver. De samenwerking verloopt voorspoedig.  
De centrale server dient nu slechts als server voor het netwerk in de kamer van S.V. ConcepT en regelt 
de toegang tot de H-schijf en internet toegang van de workstations. De totale werklast van de server is 
hiermee tot een minimum beperkt.  

4.6.2. Backups 
Het is belangrijk om op zeer frequente basis een backup te maken van de data van S.V. ConcepT. De in 
2002 aangeschafte Tapestreamer bleek niet meer in staat om goede backups te maken en de 
Mediacommissie wist het apparaat ook niet meer werkend te krijgen. Om die reden is besloten een 
externe harde schijf aan te schaffen. Hiermee is elke week de backup gemaakt en het apparaat werd dan 
in de kluis gelegd of meegenomen door de secretaris en thuis op een veilige locatie bewaard. 
In december 2005 heeft S.V. ConcepT besloten te participeren in een project van het Overleg 
Studieverenigingen (OS). Het OS heeft binnen de serverruimte van het integraal Boeken Bestel 
Systeem (iBBS) extra harde schijven geplaatst. Studieverenigingen kunnen hier ruimte kopen om 
backups weg te schrijven. Vanaf eind januari 2006 is dit mogelijk. Hierdoor kan data van S.V. 
ConcepT geautomatiseerd naar een andere serverruimte worden weggeschreven.  

4.6.3. DVD-brander 
Commissies en bestuur hadden de behoefte aan een DVD-brander, omdat de H-schijf geregeld haar 
maximum bereikte. Hierdoor moest data op cd-r’s worden gebrand, wat tijdrovend was en waardoor 
commissiedata verspreid stond over meerdere cd-r’s. Met de DVD-brander die in mei is aangeschaft 
kan te archiveren data nu simpel op een DVD worden gebrand. Ook het volraken van de H-schijf kan 
nu beter worden ondervangen, doordat data van oude commissies nu snel een eenvoudig op een DVD 
kan worden gezet. 

4.6.4. Digitale fotocamera 
In 2004 heeft het bestuur een nieuwe camera aangeschaft, een Canon Powershot S45. Deze camera 
werd zoals het binnen S.V. ConcepT gebruikelijk was bewaard in het archiefhok. Eind mei is deze 
camera ontvreemd uit het archiefhok. Ondanks een grote zoektocht in de kamer en een mailing naar de 
actieve leden waarin gevraagd werd naar tips, is het niet gelukt de camera weer in het bezit van S.V. 
ConcepT te krijgen. Er is besloten aangifte te doen bij de politie en middels de verzekering is getracht 
financiële compensatie te verkrijgen. Helaas heeft de verzekering besloten niets te vergoeden, 
aangezien er niet wordt uitgekeerd bij diefstal waarbij geen sprake is van zichtbare braakschade.  
Na gedegen onderzoek is er na de zomer een nieuwe camera aangeschaft. Het betreft een Sony 
Cybershot DSC-s80 met een memorystick van 512MB. Sinds de aanschaf van de nieuwe camera wordt 
deze in de kluis van S.V. ConcepT bewaard en middels een intekenlijst kan de camera worden 
gereserveerd. 

4.7. Website 
Het afgelopen jaar is de website weer gebruikt als medium om de algemene informatie en nieuws over 
S.V. ConcepT te publiceren. Daarnaast wordt de website onder meer gebruikt om activiteiten aan te 
kondigen, oude tentamens beschikbaar te stellen en foto’s van verscheidene activiteiten te publiceren. 
Het afgelopen jaar heeft het Bestuur nagedacht over een nieuwe website en hier is een eerste opzet voor 
gemaakt. Doordat aan het einde van het jaar de webserver verplaatst is naar WESP is hier om 
praktische redenen in het Bestuursjaar 2005 geen vervolg meer aan gegeven. 

4.8. Borrelkelder 
Naast het gebruik voor borrels en andere activiteiten, heeft de studiereiscommissie voor de zomer de 
kelder ingericht als werkplek bij gebrek aan betere alternatieven. Na de zomervakantie kwam er in de 
Horst een kamer vrij waardoor de studiereiscommissie kon verhuizen. 
De verbouwing die medio 2004 is gestart met onder meer het aanbrengen van een nieuwe kleurstelling, 
plaatsen van nieuwe kasten en een nieuwe bar, heeft vervolg gekregen door verbeteringen aan het 
interieur. Ten eerste zijn de muren en pilaren geverfd. Verder is de kast achter de bar ook geverfd. Tot 
slot is er een koof boven de bar gemonteerd, maar wat de kleurstelling hiervan moet worden is nog 
onbekend.  
Verder is begin december de waterstofzuiger kapot gegaan. Hier is zo spoedig mogelijk een 
vervangend apparaat voor gekocht. De betaling geschiedde uit de begroting van de borrelkelder 
opgesteld voor beheer en onderhoud. 
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4.9. Studentenplein 
Het plein voor S.V. ConcepT stond voorheen bekend als het Studentenplein. Sinds facilitair 
medewerker Hans Kamping door W.S.G. Isaac Newton als erelid is benoemd is het plein omgedoopt 
tot Hans Kampingplein. Op dit plein staat een boekenkast die S.V. ConcepT in beheer heeft. Hier 
kunnen leden boeken lenen die de opleiding en de Universiteits Bibliotheek ter beschikking heeft 
gesteld. In overleg met de opleidingsdirecteur wordt de inhoud van de kast aangevuld of vernieuwd. 
Het plein wordt gebruikt door projectgroepen om er te werken of te vergaderen. Verder wordt het plein 
in de pauzes door commissies gebruikt om te vergaderen. 
Het bestuur heeft bij de UT-catering een cateringkar geregeld die op het plein een vaste locatie heeft 
gekregen. De leden van W.S.G. Isaac Newton en S.V. ConcepT plaatsen hier hun cateringbestek en 
borden/mokken zodat het in beide kamers en op het plein schoner blijft.  

4.10. Actieve Leden Bijeenkomst 
De eerste Actieve Leden Bijeenkomst (ALB) heeft plaatsgevonden op 6 juni 2005. Deze groepen, die 
bestonden uit leden van verschillende commissies, werden drie cases voorgelegd over zelfstandig 
beslissen als een activiteit geen doorgang kan vinden, het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging 
en de promotie van activiteiten. Over het zelfstandig beslissen kwam naar voren dat een commissie het 
prettig vindt om samen met het Bestuur te beslissen over het al dan niet doorgaan van een activiteit. 
Over het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging ontstond een discussie over wat je bestuurders of 
een commissie laat regelen. Over de activiteiten was de mening dat ten tijde van het lustrum er een 
overschot aan activiteiten was, maar ook dat het aanbod van activiteiten divers moet zijn. Over de 
promotie was iedereen het eens dat deze tijdig moet beginnen en goed op elkaar afgestemd moet 
worden. 
De tweede ALB, genaamd ConcepT Creative ContesT (CCC), vond plaats op 21 november 2005. De 
opzet van de CCC was in de vorm van een denktank. De commissies hadden tijd om te brainstormen 
over een activiteit en deze vervolgens zo goed mogelijk uit te werken. De activiteit ConscrapT werd tot 
winnaar uitgeroepen. Hier wordt in wedstrijdverband een boot gebouwd met verschillende attributen, 
die door onderhandelen verdeeld worden. De verschillende uitwerkingen zijn activiteiten die mogelijk 
uitgevoerd kunnen worden door een commissie of het Bestuur. 

4.11. Actieve Leden Activiteit 
Op 11 januari 2005 vindt de Actieve Leden Activiteit (ALA) plaats. In de schouwburg in Enschede 
wordt een cabaretvoorstelling bezocht, waarna er gelegenheid zal zijn gezellig een biertje te drinken. 
Het Bestuur bedankt op deze manier haar actieve leden voor hun inzet voor de vereniging 

4.12. Commissie-etentjes 
Ook dit jaar heeft het Bestuur elke commissie uitgenodigd voor een commissie-etentje. Het Bestuur uit 
met deze etentjes haar waardering voor commissiewerk en tevens is een etentje een prima gelegenheid 
om in een informele setting elkaar beter te leren kennen. De projectcommissies zijn zo snel mogelijk na 
het opstarten uitgenodigd om met het Bestuur een avondmaaltijd te nuttigen. De procescommissies zijn 
gedurende het bestuursjaar uitgenodigd. Op één etentje na hebben alle etentjes plaatsgevonden bij een 
bestuurslid thuis.  

4.13. Intake/exit gesprek 
Iedereen die actief wilde worden in een commissie van S.V. ConcepT, heeft afgelopen jaar een 
intakegesprek gehad. Dit gesprek werd gevoerd om een potentieel actief lid beter te leren kennen, 
achter wensen van de persoon te komen en indien wenselijk van extra informatie te voorzien. Veelal is 
duidelijk gemaakt wat een persoon van een commissie kan leren, maar nog niet aan de hand van de 
competentie benoeming vanuit ConcepT (zie hoofdstuk 3.2.1). 
Evaluatiegesprekken zijn niet altijd gevoerd met uittredende personen, wanneer een actief lid direct 
door is gegaan naar een andere commissie. Als dit zich voor deed, is dit tijdens het intakegesprek 
geëvalueerd. Bij de overige evaluatiegesprekken was het van belang hoe het commissielid de 
commissie ervaren heeft en wat de planning van het lid in de nabije toekomst is qua activisme. 
 

4.14. Inwerken nieuwe commissieleden 
Als een nieuw actief lid tot een commissie toetreedt of een commissielid wisselt van functie is er een 
gesprek gehouden met de functionaris uit het Bestuur. Op deze manier wordt het commissielid op de 
hoogte gebracht wat van hem/haar verwacht wordt binnen het takenpakket behorende bij de functie.   
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4.15. Commissiemarkt 
De commissiemarkt heeft plaats gevonden op 29 september. Alle eerstejaars studenten zijn via de mail 
uitgenodigd en meerdere malen aangesproken. Tevens is het tijdig uitdelen van het commissieboekje en 
het ophalen van de eerstejaars studenten na het college en voor de commissiemarkt goed bevallen. De 
overige jaargangen zijn door middel van promotie enthousiast geprobeerd te maken. Echter waren er 
voornamelijk eerstejaars studenten aanwezig. Dit heeft geresulteerd in een aanmelding van 26 
personen. Met dit aantal konden alle commissies, die toch redelijk leeggestroomd waren, tot het 
benodigde aantal en soms meer gevuld worden. De activiteitencommissie, de eerstejaarscommissie en 
de excursiecommissie waren zeer in trek, maar er hebben zich ook leden aangemeld voor de 
mediacommissie. 

4.16. Commissieboekje 
Het commissieboekje dat in 2004 is gemaakt is in 2005 na actualisatie ook gebruikt. In het 
commissieboekje staat informatie over S.V. ConcepT, activisme in het algemeen en de verschillende 
commissies. Alle eerstejaarsstudenten hebben het commissieboekje ontvangen samen met een presentje 
van S.V. ConcepT, de symposiummap uit 2005. De commissieboekjes zijn ook uitgedeeld aan overige 
geïnteresseerden en op de website geplaatst. 

4.17. Blokmail 
De Blokmail is dit jaar elk kwartiel verstuurd. In elke editie werd een overzicht gegeven van de 
activiteiten die dat kwartiel op de agenda stonden. De vernieuwde opmaak van het Bestuur 2004 is 
gehandhaafd, maar aangepast op kleine details. De inhoud van de Blokmail bestond uit: een 
opsomming van de inhoud (met link naar het inhoudelijke stuk), mededelingen, borrelagenda, 
activiteiten en nieuwe/vrije commissies. 

4.18. Activiteiten Reminder 
Het Bestuur heeft vier maal een Activiteiten Reminder verstuurd aan haar leden. Deze reminder werd 
gebruikt voor de aankondiging van meerdere activiteiten tegelijk, vooral wanneer bleek dat voor enkele 
van de activiteiten de inschrijving tegenviel.  

4.19. UT-nieuws 
Het UT-nieuws biedt verenigingen de mogelijkheid om elke editie een kort stukje te plaatsen. Hierin 
worden activiteiten aangekondigd en mededelingen gedaan. Het Bestuur 2005 heeft hier te weinig 
gebruik van gemaakt.  
Geadviseerd kan worden om in de toekomst meer gebruik te maken van het UT-nieuws, echter soms 
kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het nut van een mededeling. Wellicht kunnen UT-nieuws 
verslaggevers vaker worden uitgenodigd om een verslag te maken over een activiteit van S.V. 
ConcepT. Dit is bij het Symposium helaas door een fout van de redactie van het UT-nieuws 
misgelopen. Bij de meerkamp activiteit van het Lustrum was men echter wel aanwezig.  

4.20. Activiteiten op extern gebied 
Gedurende het jaar zijn verschillende bedrijfsbezoeken afgelegd. Deze zijn hieronder terug te vinden 
onder afgelegde bedrijfsbezoeken. Begin dit jaar is een bedrijfsbezoek bij Rijkswaterstaat afgelegd. 
Hieruit bleek weer interesse te zijn voor samenwerking met S.V. ConcepT. Op gedane voorstellen werd 
vervolgens niet gereageerd en later bleken de contactpersonen niet meer werkzaam op de afdeling waar 
contact mee was. Inmiddels is er een nieuwe afdeling opgericht en zijn er weer de eerste voorzichtige 
contacten. Naast bedrijfsbezoeken zijn ook bezoeken gebracht aan beurzen en bedrijvendagen. Zo was 
S.V. ConcepT aanwezig bij de Bedrijvendagen Universiteit Twente, de Civieltechnische 
Bedrijvendagen  van Practische Studie en de Betondag georganiseerd door de Betonvereniging. 
Net als andere jaren is afgelopen jaar weer een sponsorcontract gesloten met de Rabobank. Dit contract 
is een prestatiecontract waarbij S.V. ConcepT beloond wordt voor een stijging van het aantal leden, die 
bij Rabobank Enschede-Haaksbergen bankieren ten op zichte van het voorgaande jaar. Vooraf is een 
prognose gemaakt van het aantal te behalen leden en hieruit volgde een sponsorbedrag van 5000 euro. 
Helaas bleek het aantal leden bankierende bij Rabobank Enschede-Haaksbergen lager dan ingeschat en 
geen stijging te vertonen. Het bedrag wat S.V. ConcepT hiervoor kreeg was slechts 2000 euro. 
 
Dit jaar heeft een aantal bedrijven de samenwerking stopgezet. Het contract met Reed Business 
Information is niet verlengd, omdat het magazine Land+Water niet meer door dit bedrijf wordt 
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uitgegeven. In het contract was een korting voor dit blad opgenomen. Het contract met EcoSelect is 
ook niet verlengd, de samenwerking van vorig jaar werd als incidenteel gezien. Het contract met AT 
Osborne werd niet verlengd door een verandering in het promotiebeleid van AT Osborne, waar 
studieverenigingen niet meer in pasten. 
Veel contracten lopen van 1 januari tot 31 december en worden ten tijden van het schrijven van het 
jaarverslag verlengd. Aangezien de wissel op 19 januari plaatsvindt zijn een aantal contracten nog niet 
verlengd. Met alle bedrijven is al contact opgenomen, maar nog geen concrete afspraken meegemaakt. 
De maand december blijkt voor veel bedrijven druk te zijn en sponsoring van studievereniging heeft 
geen prioriteit. Deze bedrijven staan opgenomen onder nog te verlengen contracten. 
Afgelegde bedrijfsbezoeken: Rijkswaterstaat, InfraMatch, Koninklijke BAM groep, Print Partners 
Ipskamp, Infraflex, Bouwen met Staal, DHV, Continu Engineering, Tracé, NS ProjectConsult, Printec 
Offset, Twynstra Gudde 
Verlengde contracten: Bouwen met Staal, Tauw BV, Koninklijke BAM groep NV 
Niet verlengde contracten: Reed Business Information, EcoSelect, AT Osborne 
Nog te verlengen contracten: Accenture, GeoDelft, Heijmans, Infraflex, Rabobank, VOBN 
Nieuwe contracten: Tracé, ProRail, Betonvereniging, United Technical Solutions, Stan Ackermans 
Instituut, Bouwvacatures.nl 
Mogelijke nieuwe contracten: DHV 

4.21. Drukwerk 
In 2003 is er een drukkerscontract gesloten met Printpartners Ipskamp waarin het totale verenigings-
drukwerk was opgenomen. Ipskamp leverde op dat moment de scherpste offerte. S.V. ConcepT was 
verplicht al het drukwerk bij Ipskamp te laten drukken en de overeenkomst liep voor één jaar. Door 
tegenvallende inkomsten van het symposium in 2004 is het contract aangepast en tevens voor één extra 
jaar bijgetekend tot augustus 2005. Hierbij heeft Ipskamp zich zeer flexibel opgesteld en was bereid het 
contract aan te passen. 
In september 2005 is opnieuw gekeken naar een drukkerscontract. Naast de verminderde flexibiliteit 
door het contract, bleek Ipskamp niet altijd goedkoper dan andere drukkers. Het meer specialistische 
drukwerk, zoals flyers wordt vaker via internet aangeboden, ver onder de prijs die Ipskamp de 
vereniging kan bieden. In september is er een offerte gestuurd naar Printec Offset in Kassel, Duitsland. 
Deze drukker produceerde inmiddels al het drukwerk van de Stichting Bedrijvendagen en 
Studievereniging Stress. Dit bleek naar volle tevredenheid te gebeuren en tegen een scherpe prijs. De 
offerte voor de ConcepTueel en de almanak, bleek 40% lager te zijn dan het verenigingscontract 
afgesloten met Ipskamp. Vervolgens zijn ook bij verschillende drukkers in Nederland offertes 
aangevraagd ter referentie. Printec Offset bleek verreweg de goedkoopste en bij deze drukker hoeft 
geen contract gesloten te worden om al het drukwerk voor een scherpe prijs te krijgen. De Functionaris 
Externe Betrekkingen en de Functionaris Drukwerk van de Almanakcommissie zijn vervolgens op 
bezoek geweest bij de drukker en hierna is besloten de ConcepTueel en de almanak bij Printec Offset 
laten drukken. Naar nu blijkt verloopt het aanleveren van de proefdruk en het daadwerkelijk drukken 
sneller dan bij Ipskamp. 
Samengevat zijn de voordelen van de nieuwe situatie: grotere flexibiliteit, lagere drukkosten en een 
snellere service. Het grootste nadeel is de soms stroef verlopende communicatie met de drukker, 
aangezien deze het vakjargon niet altijd even duidelijk in het Nederlands kan vertalen. Daarnaast vraagt 
de drukker bij elke stap van het drukproces goedkeuring, wat als positief en negatief ervaren kan 
worden. 

4.22. Textielbedrukking 
Aan het einde van bestuursjaar 2004 is de overstap gemaakt naar CampusPrintService (CPS) voor het 
bedrukken van kleding. Deze keuze werd gemaakt nadat het drukwerk besteld bij de HEVU een aantal 
keren te laat binnen was. Helaas was het niet mogelijk een catalogus van CPS te krijgen om het 
bestellen voor commissies te vergemakkelijken. Tevens werd de afspraak niet nagekomen om 
bestellingen op faktuurbasis te doen en moest elke bestelling contant worden betaald. Ook de 
communicatie met CPS verliep erg stroef en de Funtionaris Externe Betrekkingen is enkele keren langs 
geweest om de samenwerking te doen verbeteren. Dit bleek weinig effect te hebben. De HEVU en CPS 
bieden de vereniging korting en het wordt aan de commissies overgelaten waar de kleding besteld 
wordt. 
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4.23. Studiereis 
Voor dat de studiereiscommissie opgestart is, zijn er een drietal bijeenkomsten geweest. De eerste 
bijeenkomst heeft eind maart plaatsgevonden. Deze bijeenkomst had als doelstelling om samen met de 
geïnteresseerden een traject uit te zetten voor de opstart van de commissie. De tweede bijeenkomst 
heeft plaatsgevonden in april. Hier is inhoudelijk op de studiereis ingegaan. Er zijn presentaties 
gegeven door Joost Eijkman (commissielid China Challenge) en dhr. Van Lieshout. De derde 
bijeenkomst was georganiseerd om geïnteresseerden aan te laten geven of zij daadwerkelijk met de 
studiereiscommissie wilden starten. Hierbij hebben drie mensen aangegeven dat zij zeker wilden 
beginnen en bij drie anderen was het afhankelijk van stage en tentamenresultaten. Na het wegvallen 
van de twijfel bij de laatste drie personen is daadwerkelijk begonnen met de start van de 
studiereiscommissie. In het begin van het traject is er nauw samengewerkt tussen het Bestuur en de 
commissie.  
Verdere uitkomsten staan in hoofdstuk 5. 

4.24. Introductie 
Via het Overleg Studieverenigingen (OS) is de eerste dag van de Universiteitsbrede introductie een 
Studieverenigingenmarkt opgezet, waar S.V. ConcepT ook aanwezig was.  
Dit jaar heeft de Introductie Kommissie (IK) een online inschrijfsysteem gebruikt voor de aanmelding 
van doegroepen. Vooraf is er een percentage vastgesteld van 75% en 25% voor respectievelijk de 
onafhankelijke en afhankelijke doegroepen.  
Er waren negen doegroepen ingeschreven, waarvan uiteindelijk zeven doegroepen op de 
doegroepenmarkt aanwezig waren. Van tevoren zijn de doegroepen Koh-I-Noor en het Elfde Genot 
afgevallen, omdat er te veel doegroepen waren aangemeld voor Civiele Techniek. 
Uiteindelijk waren er afgelopen introductie de volgende doegroepen: 
Hoppa!, In Den Natte, Lastig, Palette Pallet, Panta Rhei (Taste), Sine Fortuna en Wise Guys 
(Audentis). 
Voor de eerstejaars studenten is er een introductiekamp georganiseerd in Drouwen. Het kennismaken 
met S.V. ConcepT en de integratie tussen de leden waren de doelstellingen van dit introductiekamp. 
De Master-intromers zijn noodgedwongen niet mee geweest, omdat de locatie niet voldoende groot 
was. Daarom is er in samenwerking met de opleiding een werkgroep in het leven geroepen om deze 
introductie te organiseren. Er is gezamenlijk een programma opgesteld met educatieve en gezellige 
activiteiten. Tijdens de educatieve bijeenkomsten waren zowel de opleiding als de studentbegeleiders 
aanwezig en tijdens de gezellige activiteiten voornamelijk de studentbegeleiders.  

4.25. Afstudeersteun 
Ook in 2005 heeft S.V. ConcepT via het Overleg Studieverenigingen een aantal afstudeermaanden 
voor dit bestuursjaar toebedeeld gekregen. Deze afstudeermaanden worden toegekend om het 
activisme te waarderen en er zo voor te zorgen dat het eventueel mislopen van studiefinanciering 
geen reden is om niet actief te worden. 
Het aantal te ontvangen maanden is afhankelijk van de grootte van de vereniging en van de activiteiten 
die ontplooid worden. Omdat het aantal studiereizen UT-breed per jaar sterk kan verschillen en dit 
scheve toestanden kan veroorzaken is er op voorstel van het Overleg Studieverenigingen door het 
Bestuur besloten om de punten te verdelen over twee jaren. Dit betekent dat er dit jaar de helft van de 
punten voor de studiereis kunnen worden aangevraagd en volgend jaar de andere helft. Dit betekent 
ook dat de maanden voor de studiereiscommissie dit jaar gebaseerd zijn op de helft van hun activisme. 
In 2005 waren er in totaal 78 afstudeermaanden te verdelen. Bij de verdeling van de afstudeermaanden 
is gelet op tijdsbesteding en opgelopen studievertraging van actieve leden. Met dit in het achterhoofd is 
de volgende verdeling gemaakt: 
Bestuur: 48 
Studiereiscommissie: 15 
Symposiumcommissie: 10 
Overig: 5 

4.26. Huishoudelijk Reglement en Statuten 
Naar aanleiding van het oud-ledenbeleid (zie beleidsdoelstellingen) is er contact geweest met een 
notaris. Deze heeft kostenloos de Statuten en het Huishoudelijke Reglement onder de loep genomen en 
geconcludeerd dat er vanuit de Statuten en het Huishoudelijke Reglement geen bezwaren zijn die het 
oud-leden beleid kunnen ondermijnen. Opgemerkt is tevens dat bezwaren die bij het bestuur worden 
ingediend door een oud-lid in het meest extreme geval bij bestuursbesluit kunnen worden verworpen.  
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Wel heeft het onderzoek van de notaris uitgewezen dat er enkele onlogische verbanden zijn tussen 
beide documenten. Dit betreft voornamelijk het Huishoudelijke Reglement, dat enkele onnodige 
herhalingen van de Statuten beschrijft en op andere punten wellicht juist wat onduidelijkheden met zich 
meebrengt. Omdat deze punten echter niet bezwaarlijk zijn voor de naleving van beide documenten en 
het slechts kan worden gekenmerkt als een praktisch probleem, is besloten deze punten te 
documenteren en mee te geven aan toekomstige besturen. Het wordt namelijk gezien als geld- en 
tijdverspilling om de aangereikte punten nu door te voeren. Mocht er in de toekomst een 
Statutenwijziging of wijziging van het Huishoudelijke Reglement nodig blijken, dan wordt geadviseerd 
ook de aangereikte praktische punten mee te nemen.  

4.27. Ereleden 
Op de ALV van 3 februari 2005 is de heer Van Lieshout, opleidingsdirecteur van Civiele Techniek, 
erelid van S.V. ConcepT geworden. Hij is bij het oud-besturendiner tijdens de lustrumweek geëerd. 
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5. Commissies 
In 2005 zijn in het totaal 19 commissies actief geweest. In paragraaf 5.1 wordt beschreven hoe het 
Bestuur omgegaan is met de commissies. In paragraaf 5.2 worden de verschillende commissies 
besproken en activiteiten van afgelopen jaar beschreven. 

5.1. Algemeen 
In 2005 zijn er geen grote problemen geweest wat betreft het opvullen van de commissies. Het Bestuur 
heeft echter wel extra aandacht moeten besteden aan de invulling van de  Buitenlandreiscommissie en 
de Symposiumcommissie. Uiteindelijk zijn deze commissies toch opgestart. Er was geen aanbod in 
activisme voor de Ouderdagcommissie 2005, daarom heeft het Bestuur deze taak op zich genomen. 
Ook afgelopen jaar heeft het Bestuur gemerkt dat activisme met golfbewegingen verloopt. Rond de 
zomervakantie daalde het activisme enigszins, maar na de vakantie kreeg dit weer een opleving met de 
instroom van de nieuwe eerstejaars studenten. Doordat er veel commissies grotendeels vernieuwd 
waren, is het activiteitenaanbod in het eerste kwartiel van het collegejaar 2005/2006 laag geweest. 
Per commissie wordt er een functieverdeling gemaakt. Binnen de commissies is er altijd een voorzitter 
en een secretaris. Per commissie zijn dan andere functies mogelijk. In sommige commissies zijn de 
functies voorzitter en penningmeester gecombineerd. Andere functies die binnen commissies zijn 
verdeeld zijn: PR-extern, PR-intern, dagcommissaris en algemeen lid.  
Het coördinerende bestuurslid is afgelopen jaar zoveel mogelijk bij vergaderingen van commissies 
aanwezig geweest. Verder zorgt het coördinerende bestuurslid ervoor dat hij/zij op de hoogte is van 
correspondentie binnen de commissies. Hierdoor is het betreffende bestuurslid de schakel tussen 
commissie en het Bestuur. Daarnaast heeft de penningmeester van het Bestuur contact gehad met alle 
commissies over de begroting, de Functionaris Externe Betrekkingen heeft de commissie specifiek 
begeleid met de sponsoring en de Functionaris Interne Betrekkingen specifiek op het promotiegebied. 
Met aankomende commissieleden is door de Functionaris Interne Betrekkingen een intakegesprekje 
gehouden, vergezeld door of het coördinerende bestuurslid of de voorzitter van de betreffende 
commissie. Bij het verlaten van een commissie zijn exitgesprekjes gehouden waarbij gevraagd werd 
naar ervaringen en eventuele ambities voor andere commissies. Wanneer een persoon na uittreden bij 
een commissie direct besloot toe te treden tot aan andere commissie, is dit gecombineerd met een 
intakegesprek.  
 
De commissies waren in 2005 als volgt verdeeld over de bestuursleden. 
 
Bram van Ooijen  (Voorzitter) 
Galacommissie 2005, Galacommissie 2006, Symposiumcommissie 2005, Symposiumcommissie 2006, 
Studiereiscommissie 
 
Frank Jacobsen (Secretaris) 
Almanakcommissie 2005, Mediacommissie  
 
Robin Nieland (Penningmeester) 
Boekencommissie, Borrelcommissie  
 
Gerco Jongejans (Functionaris Externe Betrekkingen) 
Buitenlandreiscommissie, ConcepTueelcommissie, Excursiecommissie 
 
Lieke Vrancken  (Functionaris Interne Betrekkingen) 
Aktiviteitencommissie, Betonkanoracecommissie 2005, Betonkanoracecommissie 2006, 
Eerstejaarscommissie&Ouderdagcommissie 2006, Introkampcommissie, Lustrumcommissie 
 
Harold Topper  (Functionaris Onderwijs) 
Interactief/Educatiefcommissie, Onderwijscommissie, Studiereiscommissie 

5.2. Commissies 
In deze paragraaf wordt gedetailleerder ingegaan op de verschillende commissies en de bezetting. 
Personen met een (+) achter de naam zijn gedurende het jaar bij de commissie gekomen, als er een (-) 
achter staat is de persoon gedurende het jaar uitgetreden. 
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5.2.1. Aktiviteitencommissie 
S.V. ConcepT heeft deelgenomen aan de jaarlijkse Batavierenrace. De commissie is vlak voor de 
zomervakantie geheel van samenstelling veranderd. Voor de afsluiting van het collegejaar is na de 
halfjaarlijkse ALV een Barbecue georganiseerd. Voor de eerstejaars studenten is er lasergamen met 
aansluitend eten georganiseerd. Vervolgens zijn er een casino avond, schaatsen en de klaverjasborrel 
georganiseerd.  
 
De commissie bestaat uit: 
Maarten Driessen (+)  Voorzitter 
Marieke Hietbrink (+)  Secretaris 
Sander Meijering (+)  Penningmeester 
Wing Yan Man (+)  PR-intern 
Jasper Middelkamp (+)  Algemeen lid 
Mark Roelofsen (+)  Algemeen lid 
Daan Mestrum (-) 
Jaap Hoeve (-) 
Harm Gerrit Nomden (-) 
Erwin Sterrenburg (-) 

5.2.2. Almanakcommissie 2005 
Het Bestuur 2004 heeft in haar jaar voorgesteld de almanakcommissie in de toekomst op een ander 
tijdstip op te starten dan voorheen. Hierdoor zou de almanak uitkomen tegen het einde van een 
kalenderjaar, zodat ook de nieuwe eerstejaars in de almanak een plekje krijgen. Dit is door het Bestuur 
2005 dan ook toegepast en sinds maart 2005 hebben zes heren gewerkt aan de almanak ‘De 7 
Deugden’. Gedurende het proces hebben zich geen noemenswaardige voorvallen voorgedaan. Op 1 
december is tijdens een Presentatie Borrel de almanak gepresenteerd. Het is een lezenswaardige 
almanak geworden met interessante voorwoorden. Er is een beeld gegeven van S.V. ConcepT, haar 
commissies, haar zusterverenigingen, relaties, de opleiding Civiele Techniek, het Civieltechnisch 
werkveld en Civiele Techniek in het algemeen. Ook de gebruikelijke ledengegevens zijn aanwezig. De 
almanak is gedrukt bij Printec Offset en dit heeft een grote besparing op de drukkosten met zich 
meegebracht.  
 
De commissie bestond uit: 
Rick Noordink   Voorzitter 
Leon de Graaf  Secretaris  
Mathew Olde Klieverik  Algemeen/Penningmeester 
Jeroen Stroomberg PR extern  
Bas Klaver  Lay-out 
Wouter Huisman  Ontwerper 

5.2.3. Betonkanorace-commissie 2005 
Dit jaar heeft S.V. ConcepT wederom deelgenomen aan de Betonkanorace, dit maal georganiseerd in 
Zwolle. De slaapplaatsen waren op de hockeyclub van Zwolle waar de avond voor de race een groot 
feest was. De deelname met een heren en dames team heeft geresulteerd in het behalen van twee maal 
de tweede ronde, maar verder is S.V. ConcepT buiten de boot gevallen qua prijzen. 
 
De commissie bestond uit: 
Johan Beltman  Voorzitter 
Daan Rakers  Secretaris 
Jacco Vosselman  Penningmeester  
Marco Wolff  PR-extern 
Wiebe Schokkin  Algemeen lid 

5.2.4. Betonkanorace-commissie 2006 
Omdat de kano’s van S.V. ConcepT niet van winnende aard zijn is de Betonkanoracecommissie dit jaar 
eerder opgestart om hier verandering in te brengen. De commissie gaat kijken naar een mogelijke 
wijziging van de mal. Tevens gaat de commissie de deelname aan de Betonkanorace 2006 te 
Leeuwarden mogelijk maken. 
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De commissie bestaat uit: 
Jelle Visserman  Voorzitter 
Bert de Groot  Secretaris 
Eelke Stellingwerf Penningmeester 
Rick Bruinink  PR-extern 
Henrik Keij  PR-intern 
Jurjen Westra  Algemeen lid 

5.2.5. Borrelcommissie 
In het begin van het jaar waren weer enkele wisselingen binnen het bestuur van de borrelcommissie. 
Een nieuw project waarmee begonnen is, is het inzichtelijk maken van de financiën en kasstromen. In 
samenwerking met de penningmeester en de voorraadbeheerder is een systeem ontwikkeld waarbij op 
elk moment een accurate afrekening gegeven kan worden, mits iedereen zijn administratie bij heeft 
gehouden. Dit heeft het Bestuur de mogelijkheid geboden om op tijd bij te sturen toen het resultaat 
minder leek te worden dan vooraf begroot. 
Dit jaar zijn er ook verschillende Bedrijfshulpverleners opgeleid binnen de borrelcommissie. Op dit 
moment zijn er 4 leden die de beschikking hebben over hun BHV-certificaat, wat de commissie in staat 
stelt om flexibeler om te gaan met de eindtijden van borrels. 
Tot slot is de commissie, zoals eerder vermeld bij de borrelkelder, verantwoordelijk geweest voor 
enkele verbouwingen in de kelder. 
 
De commissie bestaat uit: 
Borrelbestuur 
Roel Reuser   Voorzitter 
Pieter Tiemessen   Secretaris 
Roel Massink   Penningmeester 
Bart Willems (+)   Voorraadbeheerder 
Mark de Roij (+) (S.V. Paradoks) PR-intern 
Sjoerd de Ruiter (-) 
Quirina de Ruiter (-) (S.V. Paradoks) 
 
Tapperscollege 
Evert van Lieshout 
Gerco Huisman 
Sjors Robertz (S.V. Paradoks) 
Thiele Kobus (S.V. Paradoks) 
Arnold van Berkel 
Arjan Apperlo (BHV) 
Ton Heijnen 
Sofie Buyck 
Quirina de Ruiter (S.V. Paradoks) (BHV) 
Akke Bakker (+) (S.V. Paradoks) 
Michiel van Vilsteren (+) (BHV) 
Wouter Maat (+) (BHV) 
Maarten Cannegieter (+) 

5.2.6. Boekencommissie 
De boekenverkopen zijn in het afgelopen jaar in het algemeen positief verlopen. Het contact met de 
leverancier New Bricks Service, voorheen Bruna, verliep prima. Er werd altijd snel gereageerd op 
vragen en opmerkingen van de commissie. Het integrale Boeken Bestel Systeem (iBBS) werkt nog niet 
dermate gevrijwaard van fouten, dat men er optimaal gebruik van kan maken. De terugkoppeling 
hierover vindt plaats via het Overleg Studieverenigingen. 
Bij de verkoop in het 2e kwartiel van collegejaar 2005/2006 is er gekozen om contante betalingen niet 
meer te accepteren en slechts PIN-betalingen toe te staan. De reden om dit te wijzigen is tweeledig. Ten 
eerste wordt de administratieve last bij de afhandeling van de verkoop verminderd. Ten tweede is er 
ook geen sprake meer van grote geldbedragen die in de kassa terechtkomen die vervolgens weer gestort 
moeten worden. 
Een incident vond plaats bij de verkoop in het 2e kwartiel van collegejaar 2005/2006. De nalevering 
van tien boeken is nooit bij S.V. ConcepT aangekomen en hierdoor konden deze boeken niet 
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gedistribueerd worden aan de betreffende studenten. Vier weken later arriveerden de boeken dan 
alsnog, maar helaas te laat voor de studenten om te gebruiken. 
 
De commissie bestaat uit: 
Ruben Janssen 
Daniel van Putten (+) 
Otto Coster (+) 
Niels Fikse (-) 

5.2.7. Buitenlandreiscommissie 
Dit jaar is er de keuze gemaakt de commissie later op te starten. Dit om een continu aanbod van 
activisme te bieden aan leden die actief willen worden. Na de latere start bleek het animo niet erg groot 
en duurde het enige tijd voordat de commissie was opgestart. Begin oktober is de commissie van start 
gegaan en werd snel een keuze gemaakt voor Polen als reisbestemming. De contacten met bedrijven in 
Polen verliepen stroef en bouwplaatsen zijn gesloten in het begin van het jaar wegens de koude 
weersomstandigheden. De commissie heeft vervolgens de keuze gemaakt de reis te plannen in week 19 
van 2006. 
 
De commissies bestaat uit: 
Frank Aarns   Voorzitter 
Ruud Raaijmakers  Secretaris & Excursies 
Werner Weeink   Penningmeester 
Maarten Driessen   PR-Extern 
Marieke Hietbrink  PR-Intern & Excursies 

5.2.8. ConcepTueelcommissie 
De eerste editie van het jaar stond in het teken van het symposium ‘Vernieuwend ondernemen in de 
bouw’. De tweede editie was een uitgebreide lustrumeditie, waarin een blik werd geworpen op de 
afgelopen jaren. Tevens was dit nummer de start voor de nieuwe lay-out. De derde editie was een 
reguliere editie. De vierde editie was de eerste ConcepTueel die werd gedrukt bij Printec Offset. Helaas 
bleken de afbeeldingen van lage kwaliteit. Dit was terug te leiden tot het verkeerd aanleveren van de 
bestanden door de commissie. De laatste editie van het jaar werd voor de kerst verstuurd en was van de 
gewenste kwaliteit. 
 
De commissies bestaat uit: 
Ton Loesink   Voorzitter 
Andries van Noorden (+)  Secretaris 
Stephan van der Horst (+)  Externe contacten 
Jan Lodewijks (+) 
Joram Stollman (+) 
Jaap Vreeswijk (-) 
Alexander Leicher (-)   
Martijn Brouwers (-)  
Marlies Zantvoort (-)  
Maarten de Groof (-) 
Mees Beeker (-) 

5.2.9. Eerstejaarscommissie 2004 
De commissie is in het vorige bestuursjaar opgestart en het feest ‘Artsen Zonder Grenzen’ heeft aan het 
eind van 2004 plaatsgevonden. In 2005 heeft de commissie het smoelenboek gemaakt en een 
smoelenboek-presentatie-borrel gehouden voor de eerstejaars studenten.  
De commissie bestond uit: 
Harm Jan Idema  Voorzitter 
Andries van Noorden Secretaris  
Sander Meijering  Penningmeester  
Ton Heijnen  PR-extern 
Arjan Apperlo  PR-intern  
Klaas Johannes  Algemeen Lid 
Nico de Meester  Algemeen Lid 
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5.2.10. Eerstejaarscommissie 2005 en Ouderdag 2006 
Door de grote belangstelling van de eerstejaars studenten voor het activisme en met name de 
eerstejaarscommissie is besloten om de commissie iets groter te maken dan voorgaande jaren. Een 
grotere commissie kan ook meer neerzetten dan alleen een feest. De commissie hoeft het smoelenboek 
niet meer te maken omdat deze is opgenomen in de almanak. Om die reden gaat de commissie een 
extra activiteit en de ouderdag erbij organiseren. De ouderdag vindt plaats op 3 maart in het volgende 
bestuursjaar. Op 15 december was het eerstejaarsfeest ‘Pimp My Gangsta Night’ in Club Elit. De 
commissie heeft veel aandacht besteed aan de promotie. 
 
De commissie bestaat uit:  
Joost Peeters  Voorzitter 
Johannes Flisijn   Secretaris 
Harriët Joolink  Penningmeester 
Marco ten Klooster PR-extern 
Chui-hui Lin  PR-intern 
John Scholten  Dagcommissaris 
Hendrik van Meerveld  Ouderdag coördinator 
Jaap Luiten  Activiteit coördinator 

5.2.11. Excursiecommissie 
Afgelopen jaar zijn er vijf excursies georganiseerd. Na de vakantie heeft de commissie opstart 
problemen gehad en was de commissie niet volledig gevuld. Na de commissiemarkt in september 
waren er zes eerstejaars die tot de commissie zijn toegetreden. 
De excursies zijn georganiseerd afgelopen jaar: 
Koninklijke BAM Groep; Bezoek Euroborg-stadion en gebouw GasUnie in Groningen 
4Motion; Bezoek aan RandstadRail Zoetermeer en Den Haag 
Bouwen met Staal; StudentenStaaldag: Bezoek aan de Corus Staalfabrieken in IJmuiden 
Strukton Betonbouw; Bezoek NoordZuidLijn Amsterdam Centraal 
Universiteit Twente; Bezoek aan de bouw van de Meander 
 
De commissies bestaat uit: 
Wiebe de Boer  Voorzitter 
Sybrand Attema (+) Secretaris 
Timon Klok (+)  PR-Intern 
Marloes ter Haar (+) PR-Intern 
Peter Sanders (+)  Algemeen lid 
Giel Haarsman (+) Algemeen lid 
Jeroen van der Meer (+) Algemeen lid 
Robert van Beilen (-)   
Mathew Olde Klieverik (-)  
Thijs Grotenhuis (-)  
Reinier Nagtegaal (-)  
Bert Kort (-) 

5.2.12. Galacommissie 2005 
Op 3 maart 2005 heeft het gala ‘A night in New Orleans’ plaatsgevonden in de Assinkhof. Dit gala is 
georganiseerd in samenwerking met Communiqué, studievereniging voor Toegepaste 
Communicatiewetenschappen. De avond verliep voorspoedig, maar de organisatie van het gala, en dan 
met name de samenwerking met S.V. Communiqué, was niet vlekkeloos. Dit is een van de redenen 
geweest om het gala in 2006 niet met S.V. Communiqué te organiseren. 
 
De commissie bestond uit: 
Annemiek van Es  Voorzitter/Penningmeester (S.V. Communiqué) 
Pieter Tiemessen   Secretaris 
Sander Duijf   PR-extern 
Ymke van Wijgerden  Dagcommissaris (S.V. Communiqué) 
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5.2.13. Galacommissie 2006 
Het gala in 2006 wordt georganiseerd door de studieverenigingen S.V. ConcepT, W.S.G. Isaac 
Newton, S.G. Daedalus en S.V. Paradoks. Deze staat gepland voor 13 mei 2006 en er wordt op dit 
moment druk gezocht naar een bijzondere locatie en band. 
 
De commissie bestaat uit: 
Sabine Beijen   Voorzitter (S.V. Paradoks) 
Wouter Maat   Secretaris (S.V. ConcepT) 
Marloes ter Haar  Pennningmeester (S.V. ConcepT) 
Rineke Kuiper   PR-extern (S.G. Daedalus) 
Peter Muthing  PR-intern (W.S.G. Isaac Newton) 
Erik Vrij   Dagcommissaris (W.S.G. Isaac Newton) 
Tim Schwarte   Vice-voorzitter (S.V. Paradoks) 

5.2.14. Interactief -/ Educatiefcommissie 
Het afgelopen jaar heeft de commissie vijf verschillende activiteiten georganiseerd. Aan het begin van 
het jaar heeft er een zeer informatieve zelfanalyse- en sollicitatietraining plaatsgevonden welke 
gegeven werd door Ebbinge & Company. In mei heeft er lunchlezing plaatsgevonden van Accenture. 
Hierbij werd inzicht gegeven in het bedrijf Accenture en een casus behandeld. Tevens heeft er in mei 
een gastcollege plaatsgevonden in het kader van het ontwerpproject Bouwen. Hierbij heeft Rob 
Beerkens van MAS-architectuur uitleg gegeven over creatief ontwerpen in de praktijk. Aan het einde 
van het jaar is gestart met de AutoCAD-cursus, welke nu voor de vierde maal wordt georganiseerd. Als 
afsluiting van dit jaar heeft er een beroepslezingavond plaatsgevonden, welke met behulp van 
ConcreeT is georganiseerd.  
 
De commissie bestaat uit: 
Sander van den Tillaart Voorzitter 
Rob Rikken (+)  Secretaris 
Daniël Tollenaar  Penningmeester 
Ronald Kuin (+)  Algemeen lid 
Johan Damveld (+) Algemeen lid 
Jasper Bisterbosch Algemeen lid 
Albert Waninge (-) 
Bouke Vrind (-) 
Gianni Pollarini (-) 

5.2.15. Introkampcommissie 
Dit jaar kon niet worden beschikt over de Haverkamp in Hengelo (Gld.). Deze was helaas al geboekt en 
er moest worden gezocht naar een nieuwe locatie. Deze werd met veel moeite gevonden in Drouwen. 
Helaas had deze accomodatie niet de capaciteit om ook voor de master-instromers een introkamp te 
verzorgen en gingen alleen de eerstejaars mee. Het thema van het introductie kamp was ‘Bootcamp’. 
Gedurende twee dagen werden spellen gespeeld, krachten gemeten tijdens sportieve wedstrijden en 
vele biertjes gedronken. Natuurlijk werd het kamp afgesloten met de traditionele Cantus. 
 
De commissie bestond uit: 
Joost van Blokland Voorzitter 
Gert Ruben van Goor Secretaris 
Reinier Nagtegaal Penningmeester 
Meinte Vierstra  PR-Extern 
Werner Weeink  PR-Intern 

5.2.16. Lustrumcommissie 
De commissie is vorig bestuursjaar in september opgezet om een lustrum te organiseren. De commissie 
heeft een week vol verschillende activiteiten georganiseerd waarvan verder in het jaarverslag een 
samenvatting is gegeven. 
 
De commissie bestond uit: 
Ties Brands  Voorzitter 
Daan Mestrum   Secretaris 

 - 24 - 



Studievereniging ConcepT   Jaarverslag 2005 
 

Roel Reuser   Penningmeester 
Sander Odijk  PR-extern 
Harm Gerrit Nomden PR-intern 

5.2.17. Mediacommissie 
De mediacommissie heeft dit jaar bijzonder veel ondersteunende werkzaamheden verricht als het gaat 
om het netwerk- en computerbeheer van S.V. ConcepT. Wel is de secretaris van S.V. ConcepT dit jaar 
nauw betrokken geweest bij de organisatie van de commissie, vooral in de eerste helft van het 
bestuursjaar, wegens een leegloop van de commissie, aangezien drie leden zijn uitgetreden.  
In het begin van het jaar is de commissie bezig geweest met een backup-oplossing, aangezien de oude 
backup tapestreamer niet meer functioneerde. Er is uiteindelijk gekozen om een externe harde schijf 
aan te schaffen. Later is er een DVD-writer geplaatst in één van de workstations. 
Na de zomer is er een omvangrijke storing in het netwerk van S.V. ConcepT geweest. Dit is 
uiteindelijk na enkele dagen opgelost door de commissie. Tevens is de commissie nauw betrokken 
geweest bij het configureren van de studiereiscomputers en de toegang tot het ConcepT netwerk in de 
borrelkelder en de latere studiereiskamer.  
Sinds oktober is de commissie versterkt met twee nieuwe leden en sindsdien bestaat de commissie uit 
drie man. Een drietal oudgedienden is vanaf die tijd beschikbaar voor advies.  
In december is de mediacommissie nauw betrokken geweest bij de overgang van de  web- en 
mailserver van S.V. ConcepT naar het WESP project van de SNT (zie 4.6.1). Twee maanden 
voorbereiding hebben ervoor gezorgd dat de overgang soepel en zonder downtime van website en e-
mail is verlopen. Gedurende het bestuursjaar is de commissie betrokken geweest bij het anticiperen op 
veel kleine problemen en er zijn website aanpassingen gedaan voor de Lustrum, Studiereis- en 
Symposiumcommissie.  
 
De commissie bestaat uit: 
Bart Boeschen Hospers (+) 
Chui-hui Lin (+) 
Bouke Vrind (+) 
Adviesgroep 
Rense Klinkenberg (-)   
G.J. Harkink (-)   
Chiu Hou Man (uitgetreden in 2004)   
 
Erik Wilthof (-) 
Tom Muilwijk (-) 
Durk Veenstra (-) 

5.2.18. Onderwijscommissie 
Het afgelopen jaar heeft de onderwijscommissie weer voor de klachtenafhandeling gezorgd. 
Binnengekomen klachten zijn besproken met de opleidingsdirecteur, welke vervolgens voor verdere 
afhandeling heeft gezorgd. De commissie heeft voor de vakken in het collegejaar 2004-2005 
evaluatielunches georganiseerd.  
Het afgelopen jaar is de commissie tevens bezig geweest met het maken van een tentamenbundel. 
Doordat niet alle reacties op tijd binnen waren, was het niet mogelijk de bundel voor de eerste 
tentamenperiode uit te brengen en is de bundel voor de tweede tentamenperiode uitgebracht.  
 
De commissie bestaat uit: 
Ties Brands  Voorzitter 
Janet van Delden (+) Secretaris 
Pieter Stek (+)  Algemeen lid 
Otto Coster (+)  Algemeen lid 
Marion van Orsouw (-) 
Eric van Rooijen (-) 

5.2.19. Ouderdagcommissie 2005 
Ook in 2005 heeft er weer een ouderdag plaatsgevonden en wel op 10 juni. Het probleem was echter 
dat er geen leden waren die de organisatie op zich wilde nemen. Hoewel het Bestuur van mening was 
dat er sprake moet zijn van marktwerking op het gebied van activiteiten en de organisatie daarvan, is er 
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voor gekozen om toch deze dag door te laten gaan. De meerwaarde voor de ouders en studenten en het 
feit dat er op het gebied van de organisatie al genoeg ervaring aanwezig was binnen het Bestuur heeft 
geleid tot de keuze van het Bestuur om deze dag zelf te organiseren. Uiteraard wordt dit niet als 
wenselijk geacht voor de toekomst. 
De dag zelf bestond uit een aantal presentaties namens de verschillende richtingen van de opleiding en 
’s middags was er ruimte voor enkele workshops om de opgedane kennis in praktijk te brengen. Er was 
een afsluitende borrel waar de prijsuitreiking voor de spaghetti-brug plaats vond. 
 
De commissie bestond uit: 
Harold Topper (Bestuur) 
Robin Nieland (Bestuur) 

5.2.20. Raad van Advies 
De Raad van Advies heeft het Bestuur ondersteund in het schrijven van het jaarverslag en het 
beleidsplan in de kandidaat-periode. Daarnaast heeft de Raad van Advies het Bestuur geadviseerd over 
afstudeermaanden en financiële zaken als het anticyclisch beleid en debiteuren. Om de continuïteit van 
de Raad te waarborgen hebben Maarten Verkerk en Wouter de Hamer anderhalf jaar in de Raad van 
Advies gezeten en zal tevens Timme Bijkerk de Raad van Advies anderhalf jaar dienen. 
 
De Raad bestaat uit: 
Maarten Verkerk 
Wouter de Hamer 
Timme Bijkerk (+) 
Wout Drewes (+) 

5.2.21. Studiereiscommissie 
In mei 2005 is de studiereiscommissie van start gegaan. De commissie heeft uiteindelijk ervoor 
gekozen om naar India te gaan. Sindsdien gaat de commissie door het leven als ‘Rising India Studytour 
2006’. In eerste instantie was de commissie gehuisvest in de borrelkelder, waarna ze later zijn verhuisd 
naar een kamer in de Zuidhorst (Z-120). Na sollicatiegesprekken zijn er uiteindelijk 22 deelnemers 
geselecteerd voor de studiereis, welke samen met de begeleiders dhr. Zuidgeest en dhr. Halman en de 
commissieleden naar India zullen afreizen. Aan de studiereis is het volgende thema gekoppeld: 
‘Sustainable Development in an Emerging Economy’. Er zal gekeken gaan worden hoe civiele techniek 
op een duurzame manier kan bijdragen om de groei en ontwikkeling van India te bevorderen. Om hier 
antwoord op te kunnen geven is er een onderzoeks- en onderwijsprogramma welke inmiddels al in 
volle gang is. In de maanden na de zomervakantie is men druk bezig geweest met het leggen van 
contacten, zowel op het gebied van sponsoring als voor excursies. Inmiddels loopt de sponsoring naar 
behoren en zijn de eerste contractonderzoeken afgerond en lopende. De vele contacten op het gebied 
van excursies die zijn opgedaan door bedrijfsbezoeken en contacten van de universiteit worden nu 
omgezet in het daadwerkelijk vastleggen van excursies. De commissie ligt op schema en het vertrek zal 
plaatsvinden op 19 mei 2006. 
 
De commissie bestaat uit: 
Robert van Beilen Voorzitter 
Wiebe Schokkin  Secretaris/Penningmeester 
Bart Willems  PR-extern 
Jacco Vosselman  Reis Commissaris 
Daan Rakers  Excursie Commissaris 
Han Vermue  Onderzoek en Onderwijs Commissaris 

5.2.22. Symposiumcommissie 2005 
Het symposium 2005, ‘Vernieuwend ondernemen in de bouw’, werd gehouden op 24 februari 2005 en 
was een succes. Er waren interessante en grote sprekers aanwezig en het thema werd goed uitgediept. 
Nieuw aan dit symposium was de indeling van de dag. De ochtend bestond uit drie sprekers en een 
afsluitende discussie en in de middag waren er twee interactieve workshoprondes. Deze opzet is door 
de deelnemers erg goed bevallen aangezien er ’s middags meer ruimte was voor verdieping van het 
thema. Het symposium is goed bevallen bij de deelnemers. Helaas moesten veel studenten het 
symposium missen door deadlines bij vakken, maar toch was de opkomst redelijk. 
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De commissie bestond uit: 
Daan Rakers   Voorzitter 
Sander van den Tillaart  Secretaris 
Carolien de Groot  Penningmeester 
Marieke Plegt  PR-extern 
Eline Vink   Dagcommissaris 

5.2.23. Symposiumcommissie 2006 
Het symposium in 2006 vindt plaats op dinsdag 14 maart 2006 in de Waaier. Het thema luidt 
‘Aansluiting op de toekomst’ met als ondertitel ‘Internationale ontwikkelingen in het stationsgebied’. 
In juni 2005 heeft een oud S.V. ConcepT-lid het bestuur benaderd om te kijken of NS ProjectConsult 
(NPC) en S.V. ConcepT samen een groot symposium konden neerzetten. Na verschillende gesprekken 
is besloten om samen een symposium te organiseren waarbij NPC richting kan geven aan het thema en 
S.V. ConcepT hiervoor een budget krijgt om een groots symposium op te zetten. Dit is ingevuld in de 
vorm van een hoofdsponsorschap. Het thema is ontwikkeld in samenwerking met NPC en de 
vakgroepen Verkeer, Vervoer&Ruimte en Bouw/Infra. Inmiddels is er met het bedrijfsleven uitvoerig 
contact geweest voor de invulling van de workshops. Het blijkt dat dit thema erg goed aanslaat en 
vanuit verschillende hoeken blijkt er interesse te zijn voor het symposium. 
 
De commissie bestaat uit: 
Thijs Dierckx  Voorzitter 
Arjan Apperlo   Secretaris 
Pieter Bouwma   Penningmeester 
Erik Horstman  PR-extern 
Mathew Olde Klieverik Dagcommissaris 
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6. Contacten en relaties 
In dit hoofdstuk wordt weergegeven met welke contacten en relaties S.V. ConcepT contact heeft 
onderhouden. 

6.1. Opleiding Civiele Techniek 
Het afgelopen jaar is er zeer goed contact geweest met de medewerkers van de opleiding Civiele 
Techniek, zowel formeel als informeel.  
Hieronder een overzicht van punten waarbij er contact is geweest tussen de studievereniging en de 
opleiding: 

- De Opleiding Civiele Techniek heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de volgende 
commissies: Betonkanorace Boeken, ConcepTueel, Interactief/Educatief, Lustrum, Onderwijs, 
Ouderdag, Studiereis en Symposium. 

- De Opleiding Civiele Techniek verzorgt een gedeelte van het onderwijs voor de studiereis en 
draagt ook twee begeleiders aan. 

- Het afgelopen jaar is er een nieuw contract gesloten over de subsidies per lid en de vergoeding 
voor de ConcepT-kamer en de borrelkelder. 

- Het tutorensysteem is ondergebracht bij de opleiding. 
- Via de studieadviseur vind er ondersteuning plaats aan de actieve leden in het rond krijgen van 

hun onderwijsprogramma’s. 
- Er is door de opleiding een financiële bijdrage geleverd aan de AutoCAD-cursus en het 

introkamp. 
- Er is in onderlinge samenwerking een werkgroep opgericht voor de Master-instromers. 
- In overleg met de bachelorcoördinator is er tot de realisatie van de printer in de Oosthorst 

gekomen. 
De informele contacten zijn dit jaar weer verder aangehaald door ondermeer het meeborrelen van 
medewerkers tijdens de borrels van S.V. ConcepT. Daarnaast hebben er teams van de opleiding 
meegedaan met de meerkamp van het Lustrum en was er de jaarlijkse weddenschap tijdens de 
Batavierenrace.  

6.2. Overleg Onderwijs Commissarissen (OOC) 
De Functionaris Onderwijs heeft zoveel mogelijk de vergaderingen bijgewoond. Er is aandacht 
geschonken aan de slechte werking van de servers van de Universiteit Twente met een ludieke actie. 
Daarnaast zijn er problemen rondom de boekenverkoop besproken. Het overleg is ook een medium 
geweest om het contact met de overige onderwijs commissarissen te onderhouden en kennis uit te 
wisselen. Vanuit dit overleg is de Functionaris Onderwijs betrokken geraakt bij het overleg over 
studentmentoraten.   

6.3. Studenten Onderwijs Convent (StOC) 
In het StOC zitten de onderwijscontactpersonen (OCP) van de verschillende opleidingen aan de 
Universiteit Twente. Het afgelopen jaar is Functionaris Onderwijs de OCP’er geweest vanuit de 
opleidingscommissie Civiele Techniek. In het StOC zijn het afgelopen jaar weer onderwijszaken 
bespoken op centraal niveau. Enkele zaken die aan de orde zijn gekomen: 

- Engelstalige vaardigheden docenten 
- Elektronische LeerOmgeving (ELO) 
- Doorstroommatrix 3TU 
- Bespreking Honourtracks 
- Wiskundetoets 
- Minoraanbod 

Vanuit het StOC zit er een contactpersoon in de Centrale Commissie Onderwijs (CCO). Bij het 
vrijkomen van deze positie heeft de Functionaris Onderwijs gesolliciteerd naar deze functie. De functie 
is echter vergeven aan de OCP’er van BBT.  

6.4. Opleidingscommissie 
Het afgelopen jaar heeft de Functionaris Onderwijs zitting gehad in de opleidingscommissie Civiele 
Techniek (OLC-CiT). In de OLC-CiT hebben vier studenten en vier docenten zitting, daarnaast zit 
ondermeer de opleidingsdirecteur en de studieadviseur erbij als adviseurs. De studentengeleding heeft 
het afgelopen jaar voor elke vergadering een vooroverleg gehouden om de stukken te bespreken. Het 
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afgelopen jaar is het zelfevaluatierapport voor de onderwijsaccreditatie van de opleiding Civiele 
Techniek meerdere malen aan bod gekomen. Andere zaken die dit jaar aan bod zijn gekomen: 

- Inrichting Master 
- Studentenstatuut 
- Internationalisering 
- Onderwijskwaliteitszorg 

Daarnaast is het studentmentoraat behandeld in de OLC-CiT, waarbij besloten is om dit jaar een proef 
hiermee te houden.  

6.5. Alumnivereniging ConcreeT 
In 2004 is een overleg geweest met het bestuur van ConcreeT, twee bestuursleden van het bestuur 2004 
van ConcepT en de secretaris van het Bestuur 2005. Hierbij is er gesproken over de ConcepTueel. In 
samenspraak met ConcreeT is besloten dat ConcreeT vanaf het begin van bestuursjaar 2004 de 
volledige kosten van het maken en het versturen van de ConcepTueel aan S.V. ConcepT terugbetaald. 
Dit is berekend en ConcreeT betaalde in 2004 € 3,05 per ConcepTueel. Dit is ook goedgekeurd op de 
ALV van ConcreeT, waarbij twee bestuursleden van S.V. ConcepT aanwezig waren. Ook in 2005 heeft 
S.V. ConcepT de verzending van de ConcreeT leden verzorgd en hier dezelfde financiële vergoeding 
voor gekregen. 
In het overleg is destijds ook gesproken over de oud-leden van S.V. ConcepT en het door het Bestuur 
2005 voorgestelde beleid hieromtrent.  
Daarnaast heeft ConcreeT een nieuw inschrijfsysteem, waarbij een nieuw ConcreeT lid ook direct kan 
aangeven zijn/haar lidmaatschap bij ConcepT op te zeggen. De secretarissen van ConcreeT en S.V. 
ConcepT hebben hierover geregeld contact gehad en deze stap is een belangrijke geweest om de 
jaarlijkse groei in het aantal oud-leden te verkleinen. S.V. ConcepT zal bij uit te schrijven leden een 
lidmaatschap van ConcreeT promoten. Dit om ledengroei bij ConcreeT te stimuleren en zo ook het 
netwerk van mensen met een civieltechnische affiniteit binnen bereik van S.V. ConcepT te behouden.  
Zowel S.V. ConcepT als Alumnivereniging ConcreeT vierden dit jaar een lustrum. Beide verenigingen 
hebben elkaar voor bepaalde activiteiten uitgenodigd. De leden van ConcreeT zijn door S.V. ConcepT 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van de lustrumweek, de bouw van de krattenbrug, en 
het daaraan aansluitende diner. Tijdens dit diner waren verder (oud-)bestuursleden, sponsoren die het 
lustrum mogelijk maakten en de lustrumcommissie en hun directe familie uitgenodigd. Aansluitend 
was er een cabaretvoorstelling van Paul Smit, waarvoor de ConcreeT leden ook waren uitgenodigd. 
ConcreeT heeft een lustrumzeilactiviteit georganiseerd ter ere van haar lustrum. Helaas is het voor het 
bestuur van S.V. ConcepT niet mogelijk geweest hierbij aanwezig te zijn.  
ConcreeT heeft het Bestuur van S.V. ConcepT gedurende het jaar voor verschillende activiteiten 
uitgenodigd en daarnaast enkele activiteiten opengesteld voor leden van S.V. ConcepT. Deze 
activiteiten werden op de website van S.V. ConcepT gepromoot. Daarnaast heeft ConcreeT geholpen 
bij de organisatie van de beroepslezing van 21 december 2005. 

6.6. Studieverenigingen op de UT 
S.V. ConcepT heeft altijd goed contact gehad met de studieverenigingen op de UT. Ook in 2005 is er 
formeel en informeel contact geweest. Formeel in de vorm van verschillende organen en 
werkgroepen op de UT en informeel op borrels, koffiegesprekken en andere festiviteiten. In 2005 heeft 
het Bestuur zich er bijzonder sterk voor gemaakt om de krachten van de (studie-)verenigingen op de 
UT te bundelen en samen te kijken naar mogelijkheden. Het Bestuur is van mening dat er samen veel 
meer bereikt kan worden dan alleen. Dit is aangeslagen bij andere verenigingen en hier zijn mooie 
resultaten uit naar voren gekomen, zoals het opzetten van een consultancy-game, het veranderen van de 
structuur van het Overleg Studieverenigingen, het organiseren van een groots gala en het opzetten van 
een competentie ontwikkelingsproject voor de studievereniging. 
Het meeste contact is geweest met de studieverenigingen Stress, W.S.G. Isaac Newton, S.G. Daedalus 
en S.V. Paradoks. Tevens hebben de besturen van S.V. ConcepT, W.S.G. Isaac Newton, S.G. Daedalus 
en S.V. Paradoks samen een activiteit georganiseerd om kennis te maken met elkaar. Daarnaast zijn 
verenigingsbestuurders op diverse borrels geweest van de andere verenigingen.  

6.7. Overleg studieverenigingen 
Het Overleg Studieverenigingen (OS) heeft zich in het afgelopen jaar beziggehouden met het kritisch 
kijken naar de structuur van OS, Bedrijfshulpverlening en met de reguliere taken als verdeling van 
afstudeermaanden en gezamenlijke aankoop van boeken. 
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De aanpassing van de structuur van het Overleg Studieverenigingen is een punt geweest waar S.V. 
ConcepT zich samen met Stress lang mee heeft beziggehouden. Het OS is een orgaan dat de lopende 
zaken goed regelt, maar niet in staat is om de meerwaarde van een groep studieverenigingen te 
benutten. Er is in 2005 kritisch gekeken naar de structuur van het OS en naar mogelijkheden om als 
studieverenigingen samen sterk te staan. De belangrijkste verandering is dat er, los van de maandelijkse 
vergaderingen, nu themabijeenkomsten gehouden gaan worden met de betrokken personen binnen 
verenigingen om samen te kijken naar nieuwe mogelijkheden. 
Daarnaast is er duidelijkheid gekomen over de Bedrijfshulpverlening (BHV) op de UT. In 2004 heeft 
de universiteit besloten om de veiligheidsregels strenger te gaan naleven. In de periode dat beleid 
hiervoor nog niet beschikbaar was, heeft de universiteit een aantal regels ingesteld maar hier was ook 
in het begin van 2005 nog steeds onduidelijkheid over. 
In juni 2005 is er mede door het OS duidelijkheid gekomen over het te volgen BHV-beleid. De 
opgestelde regels hebben er toe geleid dat er studenten van alle studieverenigingen opgeleid zijn tot 
BHV-er en er zodoende een BHV-poule ontstaan is. Wanneer er na 18.00 uur in de Horst een activiteit 
met meer dan 20 personen plaatsvindt, kunnen de studieverenigingen uit deze poule BHV-ers vragen. 
Voor S.V. ConcepT zijn vier leden opgeleid. 
Tot slot zijn binnen het OS de afstudeermaanden voor de sector studie verdeeld over de verenigingen 
en wordt er een nieuw boeken bestelsysteem ontwikkeld.  

6.8. Student Union 
De Student Union is de overkoepelende organisatie van alle verenigingen op de UT. De Student Union 
behartigt de belangen van alle verenigingen van studenten op de UT en heeft als doel om 
studentenactivisme te stimuleren. Zo faciliteert zij een aantal zaken, zoals trainingen voor bestuurders 
en sponsor- en subsidiefondsen. Er is het afgelopen jaar een bijzonder goede relatie onderhouden met 
de Student Union en er is meegedacht op veel verschillende vlakken. De Functionaris Interne 
Betrekkingen heeft deel uitgemaakt van de Competentie Ontwikkelings Project commissie van de 
Student Union, de Functionaris Onderwijs was lid van de werkgroep Onderwijs en Activisme, er is met 
de Student Union nagedacht over nieuwe structuren van het Overleg Studieverenigingen en nieuwe 
mogelijkheden om samen met andere verenigingen te kijken naar profilering richting het bedrijfsleven.  

6.9. Student Union fondsen 
Ook afgelopen jaar heeft S.V. ConcepT dankbaar gebruik gemaakt van de verschillende sponsor- 
en subsidiefondsen die de Student Union opgezet heeft in samenwerking met haar partners. S.V. 
ConcepT heeft in 2005 gebruik gemaakt van de volgende fondsen. 
Grolsch fonds: Krattenbrug Lustrum 
Pepsi fonds: Gala 2005 
Pepsi fonds: Meerkamp Lustrum  

6.10. Externen-overleg 
Dit jaar is een aantal overleggen geweest met de verschillende functionarissen Externe Betrekkingen 
om eventuele nieuwe vormen van samenwerking op te zetten. Tevens is gekeken wat de 
sponsormogelijkheden van de verschillende verenigingen zijn en of op deze punten van elkaar geleerd 
zou kunnen worden. Hierin is naar voren gekomen dat de studieverenigingen op een aantal punten goed 
zouden kunnen samenwerken. Zo is er begonnen met het organiseren van een consultancy game, het 
opzetten van een nieuwsbrief naar Twentse industriële bedrijven en het schrijven van een plan voor een 
bedrijvenstartpunt binnen de Universiteit Twente. 

6.11. Consultancy-game 
In september is een begin gemaakt met het opzetten van een consultancy-game in samenwerking met 
Stress, Inter-Actief en Isaac Newton onder de naam C4S. Dit dient uitgesproken te worden als Ceeforce 
en staat dan ook voor Consulting, Kracht en voor de vier organiserende studieverenigingen. Het 
consultancy- en detacheringsbedrijf Innotiv was bereid gevonden de dag te begeleiden en de 
casusvorming- en coördinatie op zich te nemen. Voor elk van de verenigingen zou er een casus 
gevormd worden met een klant van Innotiv. Zo zou bijvoorbeeld Rijkswaterstaat samen met Innotiv 
een civieltechnische casus leveren. De game zou plaatsvinden op de Universiteit Twente en per 
vereniging zouden 16 personen kunnen deelnemen. De organisatie was begin november in een 
vergevorderd stadium, maar de casussen bleken niet kunnen worden aangeleverd door Innotiv. 
Vervolgens is besloten een andere consultant te zoeken en in 2006 dit evenement alsnog doorgang te 
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laten vinden. Strategy-consultant Roland Berger heeft inmiddels interesse getoond om het evenement te 
ondersteunen. 

6.12. Studieverenigingen buiten UT 
In 2005 is er informeel contact geweest met Practische Studie, de studievereniging van Civiele 
Techniek in Delft, met Intermate, studievereniging van Techniek en Maatschappij in Eindhoven, en 
met Pyrus, studievereniging van bodem, water en atmosfeer in Wageningen. Met Practische Studie is er 
contact geweest tijdens het bezoek van de Civieltechnische bedrijvendagen in Delft, het bezoek van 
hun wisselborrel in september en een persoonlijk bezoek in Enschede. Het contact met Intermate 
beperkt zich tot het wederzijdse bezoek op de wisselborrel. Pyrus is aanwezig geweest op het feest in 
de lustrumweek van S.V. ConcepT. 
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7. Financieel Jaarverslag 
Financieel gezien stond het afgelopen jaar in het teken van een aantal zaken, zoals kostenbesparingen 
en het inzichtelijk maken van de kosten.  
Ten eerste wordt een overzicht gegeven van hoe er met bovenstaande zaken is omgegaan. Vervolgens 
zal de afrekening aan de orde komen en tot slot wordt de eindbalans gepresenteerd. 

7.1. Inzichtelijke kosten 
In het begin van het jaar is er een start gemaakt om de financiën van de borrelcommissie inzichtelijker 
te maken. Er is een systeem ontwikkeld waarbij de beide penningmeester van het Bestuur en de 
borrelcommissie de de administratie kunnen doen en er op elk moment een afrekening gemaakt kan 
worden. Halverwege het jaar is er met dit systeem een afrekening gemaakt waaruit bleek dat het 
resultaat tegenviel en bijsturing nodig was op de prijzen voor externe borrels. Het eindresultaat is 
hierdoor wel zoals van tevoren begroot. Het huidige systeem heeft zich hierdoor bewezen en is een 
goed hulpmiddel voor de penningmeester. 
 
Een andere beleidsdoelstelling was de verdeling van printkosten naar de verschillende commissies. Dit 
is tot op heden digitaal niet mogelijk, hoewel hier al wel enkele initiatieven toe zijn genomen. Het 
huidige systeem waarbij geturfd moet worden is niet ideaal. Er is voor volgend jaar wel voor een idee 
van de kosten voor de commissies en hier kan dus ook op begroot worden door de 
commissiepenningmeesters. De printkosten zijn met ruim 25% gedaald ten opzichte van bestuursjaar 
2004. Of dit te danken is aan het nieuwe beleid, is onduidelijk. 
 
De bedoeling was de telefoonkosten ook door te belasten aan de commissies, echter dit is tot op heden 
niet gebeurd. Wegens de interne infrastructuur van de Universiteit Twente is het niet mogelijk om 
conventionele systemen als carrier-select toe te passen. 

7.2. Commissies 
Bij het opstellen van de begroting aan het einde van 2004 was het belangrijkste doel op financieel 
gebied om ‘de nul te houden’. Een belangrijke aandachtspunt is dat de commissies bewuster moesten 
worden van hun budget en de daarbij horende deelnemersbijdragen. Dit is afgelopen jaar afdoende 
gebeurd, alleen bij de galacommissie en de ConcepTueelcommissie is meer verlies geleden dan 
begroot. Bij de galacommissie waren er minder deelnemers dan verwacht, wat te wijten valt aan een 
minimale promotie bij beide verenigingen.  
 
De ConcepTueel heeft dit jaar een aanzienlijk verlies geleden. Dit was vooral aan te wijten aan de 
lagere inkomsten uit sponsoring. Er werden minder advertenties verkocht dan noodzakelijk is om de 
druk- en portokosten af te kunnen dekken.  
De portokosten waren begin dit jaar lager geschat dan andere jaren. Dit lag in de verwachting omdat er 
minder oud-leden nog lid van S.V. ConcepT zouden zijn en de ConcepTueel uitgedeeld zou worden in 
collegezalen. Beide effecten waren in de begroting te positief ingeschat. Zo zijn de ConcepTueel editie 
14-1 en 14-2 nog naar de oud-leden gestuurd omdat deze edities nog binnen het door de oud-leden al 
betaalde contributiejaar lag. Tevens is pas begonnen met het uitdelen van de ConcepTueels na editie 
14-1. Hiermee was vooraf geen rekening gehouden.  
 
Na het aflopen van het drukkerscontract met Printpartners Ipskamp na ConcepTueel editie 14-3 zijn de 
drukkosten aanzienlijk gedaald. Zodat op de laatste twee edities van het jaar een licht batig saldo laten 
zien 
 
Daar staat tegenover dat een aantal commissies een positiever resultaat hebben geboekt dan begroot. 
De almanak ‘De 7 Deugden’ heeft voor een positief resultaat van € 967,- gezorgd ten opzichte van de 
begroting, de borrelcommissie en het symposium 2005 hebben € 274,- respectievelijk € 425,- meer 
opgebracht dan begroot.  
 
Tot slot zijn er nog een aantal commissies die het ter beschikking gestelde budget niet volledig hebben 
gebruikt, zoals de excursiecommissie en in mindere mate de aktiviteitencommissie, 
onderwijscommissie en de interactief-/educatiefcommissie. 
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Algemeen
Inkomsten Uitgaven Saldo Inkomsten Uitgaven Saldo Verschil

Contributie 5.100€      € 0 € 5.100 € 5.860 € 0 € 5.860 € 760
Subsidie 6.500€      € 0 € 6.500 € 7.527 € 0 € 7.527 € 1.027
Rente 400€         € 0 € 400 € 423 € 0 € 423 € 23
Vervallen crediteuren 2.000€      € 0 € 2.000 € 2.074 € 0 € 2.074 € 74
Alg. Sponsoring 948€         € 0 € 948 € 140 € 0 € 140 -€ 808
Website 1.000€      € 0 € 1.000 € 863 € 0 € 863 -€ 138
De Brug 150€         € 250 -€ 100 € 150 € 113 € 37 € 137
Borrelkelder 1.133€      € 3.400 -€ 2.267 € 1.833 € 4.021 -€ 2.188 € 80
Afschrijvingen € 1.602 -€ 1.602 € 0 € 1.682 -€ 1.682 -€ 80
Representatiekosten 1.125€      € 5.225 -€ 4.100 € 560 € 3.945 -€ 3.385 € 715
Organisatiekosten 300€         € 10.550 -€ 10.250 € 322 € 10.203 -€ 9.881 € 369
Frisdrank automaat 3.500€      € 3.000 € 500 € 4.737 € 4.808 -€ 71 -€ 571
Tijdschriften -€          € 384 -€ 384 € 0 € 373 -€ 373 € 11
Reservering lustrum -€          € 750 -€ 750 € 0 € 0 € 0 € 750
ConcepT-kamer -€          € 500 -€ 500 € 0 € 10 -€ 10 € 490
Onvoorzien -€          € 1.350 -€ 1.350 € 1.573 € 2.192 -€ 619 € 731
Totaal 22.156€    € 27.011 -€ 4.855 € 26.061 € 27.348 -€ 1.287 € 3.568

Begroot Werkelijk
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Commissies
Inkomsten Uitgaven Saldo Inkomsten Uitgaven Saldo Verschil

AkCie 1.650€        € 2.350 -€ 700 € 1.456 € 2.048 -€ 592 € 108
Almanak '05 7.325€        € 4.345 € 2.980 € 7.705 € 3.758 € 3.947 € 967
BKR '05 1.110€        € 1.360 -€ 250 € 775 € 800 -€ 25 € 225
BoekenCie 60.000€      € 60.000 € 0 € 61.728 € 61.728 € 0 € 0
BorrelCie 19.500€      € 18.500 € 1.000 € 17.887 € 16.613 € 1.274 € 274
Bula '05 13.200€      € 13.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
ConcepTueelCie 16.525€      € 13.400 € 3.125 € 12.305 € 14.550 -€ 2.246 -€ 5.371
EerstejaarsCie '04 1.100€        € 1.100 € 0 € 415 € 501 -€ 86 -€ 86
ExCie 1.700€        € 2.500 -€ 800 € 815 € 962 -€ 147 € 653
GalaCie '05 5.900€        € 5.900 € 0 € 1.380 € 1.781 -€ 401 -€ 401
IkCie '05 6.000€        € 6.000 € 0 € 7.250 € 7.250 € 0 € 0
InducCie 500€           € 700 -€ 200 € 298 € 242 € 55 € 255
MediaCie -€            € 200 -€ 200 € 0 € 232 -€ 232 -€ 32
OndCom -€            € 100 -€ 100 € 0 € 0 € 0 € 100
OuderdagCie '05 1.200€        € 1.200 € 0 € 498 € 483 € 14 € 14
Sympo '05 12.000€      € 12.000 € 0 € 10.675 € 10.250 € 425 € 425
LustrumCie '05 18.000€     € 18.000 € 0 € 10.362 € 10.362 € 0 € 0
Totaal 165.710€   € 160.855 € 4.855 € 133.548 € 131.561 € 1.987 -€ 2.868

Begroot Werkelijk
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Resumerend kan de volgende tabel gemaakt worden. Duidelijk is dat het grootste deel van de omzet 
(zowel inkomsten als uitgaven) bij de commissies liggen. Tevens is het resultaat over het boekjaar 
2005 met een positief saldo van € 700 afgerond. 
 

 Inkomsten Uitgaven Saldo 
Algemeen € 26.061 € 27.348 - € 1287 
Commissie € 133.548 € 131.561 € 1.987 
Totaal € 159.609 € 158.909 € 700 
 
Balans 31-12-2005 
In onderstaande tabellen zijn de begin- en eindbalans over 2005 weergegeven. 
 

Balans 01-01-2005 

Activa Passiva 
     
Vaste Activa  €     2.360,45 Eigen vermogen  €   29.659,71  
Voorraden  €     2.917,82 Reserveringen  €     9.890,85  
Liquide middelen  €   39.386,46 Voorzieningen  €     9.896,52  
Debiteuren  €   24.775,49 Crediteuren  €   20.242,67  
Vooruit betaalde bedragen  €     1.203,51 Vooruit ontvangen bedragen  €       953,98  
     
Totaal  €   70.643,73 Totaal  €   70.643,73  
 

Balans 31-12-2005 

Activa Passiva 
     
Vaste Activa  €       612,50  Eigen vermogen  €   30.360,47  
Voorraden  €     3.011,37 Reserveringen  €     5.602,80  
Liquide middelen  €   32.872,67 Voorzieningen  €     5.360,00  
Debiteuren  €   21.224,50 Crediteuren  €     4.761,33  
Vooruit betaalde bedragen  €     2.831,56 Vooruit ontvangen bedragen  €   14.468,00  
     
        
Totaal  €   60.552,60 Totaal  €   60.552,60 
 
Zoals te zien is, zijn er een aantal verschuivingen, grotendeels aan de passivazijde van de balans. De 
reserveringen zijn gedaald door het lustrum en ook de voorzieningen zijn gehalveerd. Verder zijn de 
crediteuren verlaagd. Dit komt doordat er in 2004 crediteuren zijn aangemaakt, waarvan de rekeningen 
in 2005 zijn betaald. Tot slot is er een verhoging van de vooruit ontvangen bedragen wat grotendeels 
komt door de deelnemersbijdragen van de studiereisdeelnemers. 
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8. Activiteitenoverzicht 
Februari 
3 Wissel ALV, chargering Bestuur 2005 
10 Post BuLa borrel 
15 In Den Natte Dies 
16 Smoelenboek presentatie borrel 
17 Driekamp borrel 
24 Symposium: ‘Vernieuwend Ondernemen in de Bouw’ 
 
Maart
3 Lustrum presentatie borrel 
 Gala S.V. ConcepT & S.V. Communiqué 
11 Interactief/educatief: Ebbinge workshop zelfanalyse en sollicitatie 
17 Palm Pasen borrel 
23 Excursie: Euroborg en Gasunie 
 
April 
14 Elvis the Pelvis borrel 
22-23 Deelname S.V. ConcepT aan de Batavierenrace 
25 Lustrum: Openingsborrel 
 Lustrum: Bouw krattenbrug 
 Lustrum: Cabaret Paul Smit 
26 Lustrum: Meerkamp 
27 Lustrum: Workshop middag Oranjewoud, GeoDelft, Infraflex, Vakgroep VVR 
28 Lustrum: Excursie RandstadRail 

Lustrum: Feest ‘Dress to get Drunk’ 
 
Mei 
10 Interactief/educatief: Lunchlezing Accenture 
12 Uitzwaai borrel 
19 11-Bierentocht 
20-21 Deelname Betonkanorace 
26 Excursie: Studenten Staaldag 
 Buitenborrel 
 
Juni 
3 Excursie: Strukton Noord-Zuidlijn Centraal Station Amsterdam 
6 Actieve Leden Bijeenkomst 
9  Halfjaarlijkse ALV 
 Coyote Ugly borrel 
 AkCie: BBQ 
10 Ouderdag 
 
Juli 
 
Augustus 
23 Begin algemene introductie 
29-31 Introkamp Bootcamp 
 
September 
1 Doegroepen borrel 
5 Inleidend college eerstejaars 
8 De-colleges-zijn-weer-begonnen borrel 
22 Hazes-1-jaar-later borrel 
29 Commissiemarkt 
 
Oktober 
6 De bok is los borrel 
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11 Grolsch excursie 
19 AkCie: Eerstejaars activiteit lasergamen 
20 S.V. Paradoks wisselborrel 
24 Studytour Rising India contract teken borrel 
 
November  
3 Borrel met Horst medewerkers 
17  Ad’je Fust borrel 
21 ConcepT Creative ContesT 
24 Casino avond 
 
December 
1 Almanak presentatie borrel 
7 Schaatsen 
8 Sinterklaasborrel 
12 Interactief/educatief: AutoCAD cursusavond 1 
14 Klaverjasborrel 
15  Bokbieren borrel 
 Eerstejaarsfeest: ‘Pimp My Gangsta Night’ 
19 Interactief/educatief: AutoCAD cursusavond 2 
21 Interactief/educatief: Beroepslezing 
22 Kerstborrel 
 
Januari 
9 Interactief/educatief: AutoCAD cursusavond 3 
11 Actieve Leden Activiteit 
12 Symposium: thema presentatie borrel  
16 Excursie: Horst 

Interactief/educatief: AutoCAD cursusavond 4 
18 AkCie: Nieuwjaarslunch 
19 Wissel ALV, chargering Bestuur 2006 



Studievereniging ConcepT         Jaarverslag 2005 
 

Bijlagen 
Bijlage 1 Statistieken Ledenbestand 
Datum

Generatie
`05 CiT n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 91 0 -
`04 CiT n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 105 92 -13 -12,4%
`03 CiT n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 93 89 87 -2 -2,2%
`02 CiT n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 116 120 116 100 -16 -13,8%
`01 CiT n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 123 115 109 102 85 -17 -16,7%
`00 CiT n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119 105 100 98 90 72 -18 -20,0%
`99 CT&M n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 81 81 86 80 69 66 45 -21 -31,8%
`98 CT&M n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 94 97 10 97 94 87 67 36 -31 -46,3%
`97 CT&M n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 112 104 97 99 96 88 75 59 34 -25 -42,4%
`96 CT&M n.v.t. n.v.t. n.v.t. 106 94 89 83 83 73 37 29 23 8 -15 -65,2%
`95 CT&M n.v.t. n.v.t. 106 74 64 53 35 28 24 17 13 12 4 -8 -66,7%
`94 CT&M n.v.t. 143 103 82 69 44 22 16 13 6 5 3 0 -3 -100,0%
`93 CT&M 158 121 71 67 49 20 8 3 3 3 1 1 0 -1 -100,0%
Onbekend 0 0 0 0 0 0 12 4 1 2 1 0 1 1 -
TBK 59 64 23 31 13 8 10 10 11 8 6 6 5 -1 -16,7%
BSK 12 14 4 0 2 5 4 2 4 6 4 2 0 -2 -100,0%
TW 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
WB 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 -100,0%
BiT 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0,0%
TCW 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 1 1 0 0,0%
BMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 -1 -25,0%
TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 100,0%
Vakgroep 9 18 19 8 22 33 36 40 43 31 30 17 31 14 82,4%
Totaal 238 360 326 369 429 453 487 498 683 708 744 765 697 -68 -8,9%
Oud-leden onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 228 110 -118 -51,8%
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