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Ruim een jaar later na de start van onze kandidaatsbestuur-perio-
de was het alweer tijd om te werken aan het jaarverslag. Voor jou 
een geschikt document om te lezen wat het Bestuur het afgelopen 
jaar heeft gedaan en wat ConcepT dit jaar heeft doorgemaakt, 
voor ons een mooi moment om terug te blikken op ons bestuurs-
jaar en met een voldaan gevoel terug te kijken. Uiteindelijk hopen 
wij dat ook jij met een voldaan gevoel terug kan kijken op het 
bestuursjaar 2007.
 
Dit document, dat de concretisering van ons beleidsplan en het 
overzicht van het afgelopen jaar bevat, had er niet kunnen liggen zonder de nodige feed-
back van de Raad van Advies, bestaande uit Maarten Cannegieter, Jorik Chen, Frank Ja-
cobsen en Jitta Meijer. Bij deze willen wij de raad dan ook bedanken voor hun input aan dit 
jaarverslag. Echter de inhoud van het jaarverslag had er niet kunnen zijn zonder de actieve 
leden die uiteindelijk dit alles hebben mogelijk gemaakt door de nodige kritiek te leveren, 
maar ook steun wanneer het geboden was. Als bestuur willen wij dan ook deze mogelijk-
heid aangrijpen om onze leden hiervoor te bedanken. 

Verder willen wij je veel leesplezier toe wensen bij het lezen van het jaarverslag.

Enschede, 3 januari 2008

Het 19e bestuur van Studievereniging ConcepT,

J.J.H. Tromp  Voorzitter
M.C. Wolbers Secretaris
D.R. van Putten Penningmeester
H.A. Uijl  Functionaris Externe Betrekkingen & Vice-voorzitter
J.F.M. Cortenbach Functionaris Interne Betrekkingen
F. Bulsink  Functionaris Onderwijs

Voorwoord
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Wederom mag er een jaar worden toegevoegd aan de annalen van ConcepT. Voor ons be-
gon dit begin december met inwerken voordat we op 18 januari 2007 als het 19e Bestuur 
werden gechargeerd. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en wij hopen met dit verslag een 
overzicht te kunnen geven van de activiteiten van het Bestuur en uiteraard van de vereni-
ging in het algemeen.

Zoals ieder jaar zijn wij ook als Bestuur aan de slag gegaan om ConcepT naar een hoger 
en nieuw niveau te brengen. Dit hebben wij deels willen realiseren door interne beleid van 
ConcepT te verbeteren, maar tevens goed te kijken naar de externe zaken die spelen bij de 
vereniging. Zo was het een doelstelling om de informatievoorzieningen van ConcepT te 
verbeteren. Hierbij moet worden gedacht aan standaardisering promotiemiddelen, nieuwe 
computers en interactieve communicatiemogelijkheden tussen commissieleden.Daarnaast 
is er op het externe vlak gekeken of er vernieuwde of verbeterde sponsormogelijkheden 
waren. In dit jaarverslag hopen wij als het Bestuur duidelijk te maken wat er het afgelopen 
jaar is gebeurd om de doelstellingen uit het beleidsplan te verwezenlijken en welke zaken 
er nog meer hebben gespeeld in de vereniging.

In het tweede hoofdstuk zal de concretisering van het beleid worden besproken waarbij 
per actiepunt wordt aangegeven of het voltooid is, waar er moeilijkheden waren bij het 
concretiseren van het punt en wat eventueel adviezen zijn voor in de toekomst. In hoofd-
stuk 3 zullen deze actiepunten worden teruggekoppeld naar de beleidsdoelstellingen om 
uiteindelijk in hoofdstuk 4 de positie van ConcepT te bepalen. In hoofdstuk 5 zal het ver-
slag van het afgelopen jaar worden weergegeven met daarin de punten die dit jaar hebben 
gespeeld. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens een jaaroverzicht gegeven van de activiteiten 
die hebben plaatsgevonden en zullen enkele commissies worden behandeld die bijzondere 
attentie vereisen. Tevens staat in dit hoofdstuk een overzicht van de leden die in 2007 actief 
zijn geweest. Tenslotte zal in hoofdstuk 7 het financiële jaarverslag te vinden zijn.

inleiding



Studievereniging ConcepT

7

jaarverslag 2007

realisatie
beleidsplan

In dit hoofdstuk zullen de actiepunten vanuit 
het beleidsplan worden behandeld, waarnaar 
deze punten stuk voor stuk zullen worden 
doorgenomen en zal worden aangegeven of 
deze punten voltooid zijn, waar er moeilijkhe-
den waren bij het concretiseren van het punt 
en wat eventueel adviezen zijn voor in de toe-
komst.
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2 realisatie beleidsplan 2007

2.1 verbeteren informatievoorzieningen

2.1.1 Website toegankelijker maken

In 2006 is de website van Concept volledig vernieuwd. de indeling van de website was echter niet altijd lo-

gisch en vaak onoverzichtelijk. het bestuur heeft ervoor gekozen om de website te verdelen in categorieën 

met daarbij de behorende pagina’s, zodat het voor iedere bezoeker van de website duidelijk is op welke pagina 

informatie is te vinden. 

tevens heeft het bestuur samen met j.b. boeschen hospers gekeken naar de mogelijkheden van een portal 

om op deze wijze een centrale plek te creëren voor de student Civiele techniek. het bestuur heeft dit gepro-

beerd door enkele verschillende categorieën te plaatsen om zo een functionele portal te krijgen. zo is er de 

mogelijkheid om direct door te linken naar de diverse informatievoorzieningen van de universiteit, in te loggen 

op de universiteitsmail, de roosters te bekijken en direct de onderwijsmededelingen te zien. 

verder is er ook een gedeelte aangemaakt dat gericht is op Concept in het algemeen, zodat de leden direct 

worden doorverwezen naar onderdelen op de website van de vereniging. hierbij neemt vooral het interactieve 

gedeelte van de website een prominente plaats in. daarnaast is er ook een rss-feed geplaatst van de web-

site www.engineeringnow.nl voor het civieltechnische nieuws en een feed van www.nu.nl voor het algemene 

nieuws.

er is ook ruimte vrij gehouden voor de categorie praktijk. hier worden voorlopig links geplaatst naar de vaca-

turebank op de ConcepT-site en de bedrijfsprofielen die ConcepT rijk is. In de toekomst zal deze plek wellicht 

worden ingenomen door de Career portal. voor informatie over de Career portal wordt er doorverwezen naar 

paragraaf 5.4 Externe Betrekkingen. 

2.1.2 Onderlinge communicatie bevorderen

In aansluiting op de portal is er ook een digitale werkplaats gemaakt om op deze manier een centrale plaats 

te creëren voor de commissies die Concept rijk is en de onderlinge communicatie binnen een commissie te 

bevorderen. In overleg met j.b. boeschen hospers is er gekeken welke aspecten van een digitale werkplaats 

mogelijk en nodig waren. hieruit kwam naar voren dat een actiepuntenlijst, een commissieforum en een agenda 

wenselijk waren om te worden geïmplementeerd. 
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het komende jaar moet worden gekeken hoe de digitale werkplaats functioneert en hoe de leden de werkplaats 

ervaren.

de commissies hebben nu de mogelijkheid om hun actiepunten via de website bij te houden, activiteiten op de 

agenda te plaatsen en te reageren op relevante zaken op het commissieforum. daarnaast is er voor gekozen 

om met behulp van een script een directe link te maken naar de Ftp-pagina van iedere commissie. de Ftp is 

tot op heden nog altijd een prima oplossing om bestanden te plaatsen en te downloaden. er is nu echter voor 

gezorgd dat dit kan gebeuren in een gebruiksvriendelijke weergave. hierdoor wordt het voor commissieleden 

makkelijker om documenten op de Ftp te plaatsen en zal zodoende ook meer worden gebruikt.

door het bestuur is er gekeken naar de mogelijkheid om het archief van de vereniging te digitaliseren. hierbij 

moest worden gedacht aan het digitaliseren van het archief, het opslaan van de gegevens en daarnaast de be-

reikbaarheid van de gegevens. voor deze diensten zijn drie offertes aangevraagd en hieruit kwam naar voren 

dat de kosten, welke meer dan € 14 000,- in het eerste jaar bedroegen, niet opwogen tegen de meerwaarde van 

het digitaliseren van het archief. er is door het bestuur gekeken naar de mogelijkheid om de kosten hiervoor 

te verdelen over enkele studieverenigingen, namelijk W.s.g. Isaac newton en s.g. daedalus, maar ook in dit 

geval waren de kosten te hoog en praktisch lastig te realiseren.

daarentegen is er vanuit het os de ontwikkeling van een kennissysteem aangedragen. het doel hiervan is om 

het binnenkort mogelijk te maken om informatie binnen een vereniging uit te wisselen, maar daarnaast ook ken-

nis tussen studieverenigingen onderling. hierbij zal het kennissysteem grotendeels op dezelfde manier werken 

als Wikipedia waarbij gebruikers kennis en informatie kunnen plaatsen en gericht kunnen zoeken op verschil-

lende niveaus. Zo kan er door de commissies en het Bestuur gericht gezocht worden naar specifieke informatie 

van zowel de eigen verenigingen als kennis van andere studieverenigingen om op deze manier hopelijk tot 

betere en effectievere resultaten te komen. een prototype voor dit systeem is in december gepresenteerd, er 

kan echter nog geen mededeling worden gedaan wanneer dit systeem in werking treedt.

2.1.3 Afstemming van informatievoorzieningen

In de lijn van het verbeteren van de informatievoorzieningen binnen Concept heeft het bestuur zicht ten doel 

gesteld een duidelijke afstemming te maken tussen de verschillende informatiestromen die Concept rijk is. 

Het Bestuur maakt in deze stromen onderscheid in motiveren, activeren, informeren en reflecteren. Om deze 

motieven naar de leden over te brengen, wordt er gebruik gemaakt van:

• Tweewekelijkse mail [motiveren]

• Website [activeren]
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• ConcepTueel [informeren]

• Brug [reflecteren]

de tweewekelijkse mail is qua opzet veranderd. er is voor gekozen om een compactere mail te sturen met aan 

het begin van de mail een shortlist van activiteiten neer te zetten. In de toelichting van de activiteiten worden 

hyperlinks naar de website geplaatst waar de leden meer informatie kunnen vinden over de activiteit en zich 

kunnen inschrijven.

de Conceptueel heeft aan het eind van het bestuursjaar 2006 een metamorfose gehad waarbij de nadruk 

kwam te liggen op de meer inhoudelijke artikelen. dit betekent dat de Conceptueel wordt gebruik om leden te 

informeren over civieltechnische projecten en zaken die spelen binnen de vereniging. de structuur is het afge-

lopen jaar gehandhaafd en dit heeft geleid tot een Conceptueel waar veel inhoudelijke artikelen instaan met 

een evenwichtige verspreiding over de richtingen die de Civiele techniek rijk is. de brug heeft zodoende meer 

een reflecterende rol gekregen, waar wordt teruggekeken op activiteiten en er plaats is voor losse verhalen. 

tevens is er dit jaar de mogelijkheid gegeven om zelf stukken in te voeren, zodat de brug een informatieblad 

is geworden voor en door leden. 

2.1.4 Standaardisering promotiemiddelen

de standaardisering van de promotiemiddelen heeft als eerste doel het streven naar herkenbaarheid onder 

de leden. de secretaris heeft samen met s.j.M. klaver en a. terlouw plek genomen in een werkgroep om te 

kijken aan welke eisen de nieuwe poster moet voldoen. hier is uit naar voren gekomen dat de poster een stan-

daard frame moest hebben waarbij vervolgens onderscheid moest worden gemaakt in een aantal categorieën. 

hierdoor zou het voor de leden duidelijk moeten zijn dat het gaat om een activiteit van Concept en daarnaast 

om wat voor soort activiteit gaat.

het geraamte heeft een herkenbare opmaak, zodat het voor de mensen duidelijk is dat het om een activiteit 

gaat die door Concept is georganiseerd. tevens zijn er een viertal categorieën gecreëerd, namelijk vereniging, 

gezelligheid, onderwijs en praktijk. Iedere categorie heeft zijn eigen symbool en kleur, om zo de activiteiten van 

elkaar te onderscheiden. de commissies kunnen, afhankelijk van het soort activiteit, hun eigen poster creëren 

door de lege ruimte in te vullen met eigen ideeën. het bestuur heeft wel een document geschreven waar in 

staat welke zaken terug moeten komen in de poster en hoe de promotie qua tijdplanning is opgebouwd.

Daarnaast streeft het Bestuur op deze manier na dat commissies gebruik maken van de professionele grafische 

software. dit heeft als gevolg dat de uitstraling van de vereniging wordt verbeterd en dat de leden kennis maken 

met programma’s zoals adobe Illustrator en adobe Indesign. 
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2.2 gebruik verenigingsruimten verbeteren

2.2.1 Capaciteit verenigingskamer vergroten

de totale capaciteit van de verenigingskamer is dit jaar vergroot. het nieuwe ontwerp van de Conceptkamer 

in combinatie met het opruimen van de bestuurskamer zorgt voor een betere benutting van de capaciteit. door 

r. haarhuis, studente Interieurarchitectuur te rotterdam, is er teruggekeken naar de basisfuncties en activi-

teiten die zich in de Concept-kamer afspelen en aan de hand daarvan een plan opgesteld. dit plan heeft er 

voor gezorgd dat er ook vanuit het facilitair bedrijf toestemming is gekomen om te schilderen en boren. Met het 

onderscheid in ontspanning, werken en vergaderen wordt er geprobeerd een duidelijke verdeling te creëren in 

de kamer. 

Door deze verdeling wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. De combinatie van de bar (koffiecorner) met 

de zithoek zorgt ervoor dat er nu meer leden gebruik kunnen maken van ‘’gezelligheid’’. Inmiddels heeft Con-

cept de beschikking over tien nieuwe computers die het mogelijk maken om optimaal te kunnen werken. deze 

computers zijn verdeeld over de grote kamer en de bestuurskamer. dankzij het opruimen van de bestuurskamer 

zijn er in totaal 4 computerwerkplekken beschikbaar. voor de overige 6 computers is plaats beschikbaar in de 

grote kamer. de kamer is op het moment van schrijven nog niet volledig af vanwege het feit dat het bestuur 

afhankelijk is van het Facilitair bedrijf. het verzoek om te boren is reeds in november ingediend, maar tot op 

heden is het verzoek spijtig genoeg ingewilligd. hierdoor is o.a. het lCd-scherm nog niet opgehangen en is de 

bar nog niet vastgemaakt aan de muur.

2.2.2 Multifunctioneel gebruik borrelkelder

naast dat de borrelkelder veelvuldig gebruikt wordt voor reguliere of afstudeerborrels biedt de ruimte mo-

gelijkheden voor meer. Meerdere malen zijn er workshops, lezingen en een discussiebijeenkomst geweest. 

daarnaast biedt de borrelkelder uitkomst bij onvoldoende plek voor commissievergaderingen bij Concept of 

op het studentenplein voor Concept. Commissie maken daarbij steeds meer gebruik van de borrelkelder als 

werkplek aangezien de commissies hier rustig en ongestoord aan het werk kunnen. Wel is de telefoonverbin-

ding verbeterd, zodat commissies hier ook telefonisch contact kunnen leggen met bedrijven. er was onder de 

commissies geen vraag naar laptopwerkplekken, zodat deze er dit jaar niet zijn gekomen. Wellicht kan dit punt 

in de toekomst worden heroverwogen wanneer de faciliteiten op de universiteit niet voldoende zijn. tevens is 

het internet in de borrelkelder geregeld, nadat hier problemen mee waren geweest. er is voor gekozen om deze 

via een speciale account aan te sluiten op het campusnetwerk.
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2.3 onderzoek naar verenigingsrelatie met masterstudenten

dit beleidspunt is niet expliciet tot uitvoering gekomen. er hebben geen formele gesprekken plaats gevonden 

tussen het bestuur en representatieve groepen Masterstudenten. echter zijn er wel informele gesprekken ge-

weest en hebben we activiteiten geprobeerd te verzorgen voor deze doelgroep. dit heeft geleid tot drie activi-

teiten die zich speciefiek op deze doelgroep richtte en waarvan de promotie persoonlijker was dan bij andere 

activiteiten, omdat het lastiger is om masterstudenten te bereiken voor een dergelijke activiteit. de activiteiten 

die waren georganiseerd waren het vitae-afstudeercafé, de excursie van at osborne en de excursie van 

geodelft. de opkomst vitae-afstudeercafé was redelijk laag en de inhoud van deze activiteit was onder het ge-

wenste niveau. de excursie in samenwerking met at osborne werd goed bezocht en de reacties waren positief. 

de excursie naar geodelft is niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. op de algemene excursies 

waren de Masterstudenten noemenswaardig aanwezig bij de havenexcursie, de lezing van eelco brinkman en 

de workshop van jelmer.

gezien de ervaringen met de excursies en de gesprekken, hebben Masterstudenten voornamelijk behoefte aan 

inhoudelijke excursies en lezingen en een bedrijf te leren kennen, maar mogen niet te specifiek zijn.

het activisme onder de Masterstudenten wordt al enkele jaren als tegenvallend ervaren. afgelopen jaar waren 

daarentegen wel enkele Masterstudenten actief, onder andere in de studiereiscommissie, bouwcommissie 

en betonkanoracecommissie. het bestuur heeft gemerkt dat activisme onder Masterstudenten lager is dan 

bij bachelorstudenten. dit hoeft geen probleem te vormen zo lang de commissies gevuld kunnen worden met 

bachelorstudenten en de kwaliteit van het afgeleverde werk op het gewenste niveau zit. daarnaast merken we 

ook dat veel Masterstudenten wel betrokken zijn bij de vereniging. deze binding kan echter intensiever worden 

wanneer er een divers aanbod komt van activiteiten gericht op masterstudenten. hieronder vallen onder andere 

diners met bedrijven en het op één dag bezoeken van meerdere bedrijven.

2.4 Intensiveren contact met ut-gerelateerde organisaties

bij kivi niria heeft het bestuur op drie niveaus het contact geïntensiveerd. allereerst heeft de Functionaris ex-

terne betrekkingen zitting genomen in het bestuur van de afdeling bouw & Waterbouwkunde. uitgangspunt is 

dat activiteiten van Concept toegankelijk worden gemaakt voor kivi-leden en andersom. de afdeling bouw & 

Waterbouwkunde wil op deze manier ‘verjongen’ en voor Concept betekent dit meer deelnemers en een geld-

sponsoring. daarnaast komt op deze wijze de vereniging in contact met spraakmakende persoonlijkheden bin-

nen de civieltechnische wereld. ook zijn er mensen uit het bedrijfsleven betrokken bij deze afdeling, waardoor 

het contact met het bedrijfsleven ook toegankelijker wordt.
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naast de afdeling bouw & Waterbouwkunde wordt er ook in samenwerking met de regio oost een excursie 

georganiseerd. Met de afdeling Young kivi niria is een aantal keer om tafel gezeten om de samenwerking te 

bevorderen. er wordt in samenwerking met deze afdeling een excursie georganiseerd. ook is er een overleg 

geweest om het kennispark en de daarbij aangesloten spin-off bedrijven in contact te brengen met de studie-

verenigingen en studenten. Met deze samenwerkingsverbanden is het mogelijk om kwalitatief hoogwaardige 

excursies/lezingen neer te zetten, met meer deelnemers en wordt het netwerk van Concept en hun leden 

uitgebreid.

Met Concreet is er een aantal keren overleg geweest voor een intensievere samenwerking. ten eerste is er 

besproken om Concept en Concreet niet als twee losse verenigingen te zien. dit houdt in dat afgestudeerde 

Civiele techniek studenten beter geïnformeerd worden over Concreet en dat ook sponsorcontacten worden 

doorgespeeld. tijdens de diploma-uitreiking in september is er aan de geslaagden voor hun bachelor een fol-

der over Concreet versterkt en verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden om in het komende jaar enkele 

excursies open te stellen voor beide verenigingen. daarnaast zijn er met de vernieuwing van de Conceptueel 

duidelijke afspraken gemaakt over de inbreng van Concreet. vervolgens is er een werk-studielezing georga-

niseerd, met oud-Civiele techniek studenten die nu actief zijn op de arbeidsmarkt. Concreet biedt een inhou-

delijke bijdrage en een verruiming van het netwerk van Concept om activiteiten te organiseren en toegang te 

krijgen met mensen op de arbeidsmarkt.

de Functionaris onderwijs is voorzitter geweest bij het overleg onderwijs Commissarissen. op deze manier 

heeft ConcepT zich bij dit overleg duidelijk geprofileerd en sturing gegeven aan de beslissingen op dit gebied. 

de afgelopen jaren heeft het contact met de student union te wensen overgelaten, wat voor ons een motivatie 

was dit contact te verbeteren. dit heeft het afgelopen jaar dan ook zeker zijn vruchten afgeworpen. dit in de 

vorm van subsidies, beleidsmatige inspraak en een betere communicatie over universiteitsbrede actualiteiten. 

vooral gedurende de betonkanorace 2007 heeft er een goede samenwerking plaatsgevonden tussen Con-

cept en de student union. dit heeft dan ook een grote bijdrage geleverd aan de vorm van het evenement. zo 

is het feest georganiseerd in samenwerking met de Student Union en heeft deze ook een financiële bijdrage 

geleverd. 

Met een aantal instellingen is het contact niet zozeer geïntensiveerd, maar is het voornamelijk voortgezet. dit 

betreft meedoen met het organiseren van de betadagen, zitting nemen in de raad van toezicht van de be-

drijvendagen, deelneming in de faculteitsraad en actief aanwezig bij het eb-overleg. Met de opleiding is het  

maandelijks terugkerende overleg met dhr. van lieshout ook weer opgepakt. daarnaast heeft Concept zich 

het afgelopen jaar wederom actief gepresenteerd binnen het overleg studieverenigingen. over de diverse 

onderwerpen is er door het bestuur geprobeerd een goede mening te vormen en is er meegewerkt in de vorm 
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van commissiewerk. In de paragraaf 5.6 Relaties is hierover mee informatie te vinden.

2.5 bewaken van de onderwijskwaliteit

2.5.1 Nieuw evaluatieprogramma

de huidige evaluatieprocedure van vakken is verouderd. daarom wilde de Werkgroep kwaliteitszorg van de op-

leiding Civiele techniek een nieuw systeem invoeren. de Functionaris onderwijs zou deelnemen in deze werk-

groep. na een inventarisatie bij andere opleidingen, voldeed het evaluatiesysteem van de studie Informatica het 

beste aan de eisen. er is een gesprek geweest met de Werkgroep kwaliteitszorg van Informatica. echter was 

de voorzitter van de Werkgroep kwaliteitszorg van Civiele techniek in deze periode betrokken bij een ongeval. 

hierdoor is de invoering van de nieuwe evaluatie stil gelegd. na de zomervakantie zou worden gekeken hoe het 

wegvallen van de voorzitter moest worden opgevangen. Maar door de ziekte van de studieadviseuse werden 

de prioriteiten vanuit de opleiding ergens anders gelegd. vandaar dat er op het moment van schrijven nog geen 

opvolger is gevonden voor het voorzitterschap van de werkgroep.

er zijn wel enkele veranderingen aangebracht in het evaluatieprogramma. zo krijgen de studenten een evalu-

atieformulier tijdens het tentamen zelf. hierdoor zal de respons op de evaluaties waarschijnlijk hoger liggen, 

dan de evaluatie die middels e-mail werd afgenomen. de Functionaris onderwijs heeft er bij de opleiding op 

aangedrongen de resultaten van de evaluatie te versturen naar de studenten, om op deze wijze de studenten 

inzicht te geven in het evaluatieprocedure en hen meer te betrekken bij de opleiding. tot op heden is dit echter 

nog niet gebeurd.

2.5.2 Discussiegroep vormen

het doel van de discussiebijeenkomst was de meningen van de studenten horen over onderwijsgerelateerde 

stellingen. voor de opzet is gekozen om een redelijk strak schema te hanteren. hiervoor is gekozen om de 

discussie gestructureerd te houden en dat het niet één tegen allen wordt. daarnaast werd de discussie geleid 

door een extern persoon, namelijk eelco eerenberg, voorzitter van het overleg studieverenigingen. er waren 

25 deelnemers, waaronder de opleidingsdirecteur. de stellingen die aan bod kwamen hadden betrekking tot de 

harde knip en de verhouding technische- en managementvakken binnen de opleiding. 

de discussie gaf geen concrete punten waarmee het bestuur aan de slag kan maar daarentegen wel enkele 

aandachtspunten. naar deze punten kan samen met de opleiding worden gekeken en tevens is het duidelijk wat 

er speelt op bepaalde vlakken onder de studenten. 
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de meningen van de deelnemers over de discussiebijeenkomst waren positief. hieraan kan zeker een vervolg 

worden gegeven. enkele verbeterpunten zouden zijn om de discussie meer opener te maken aan het eind en 

vooraf de studenten in te delen, zodat ze beter voorbereid naar de bijeenkomst komen. op deze wijze blijft de 

strakke opzet gehandhaafd, maar zal er een kwalitatief beter debat komen en studenten beter hun mening kun-

nen geven.

2.5.3 Evalueren studentenmentoraat

de afgelopen twee jaar is het studentenmentoraat uitgevoerd. om te kijken of het een effectief middel was, was 

het doel om het te evalueren. echter bleek na aanvang van het bestuursjaar dat er reeds een korte evaluatie 

had plaatsgevonden. hieruit kwam naar voren dat de studenten het een redelijk nuttig middel vonden. vele 

vonden het goed dat het er was, maar niet direct noodzakelijk voor hun persoonlijk. aangezien er een enquête  

al reeds plaats had gevonden en de resultaten positief waren, acht het bestuur het niet noodzakelijk om het 

studentenmentoraat uitgebreider te evalueren. 

In overleg met de opleiding heeft Concept dan ook dit jaar weer een studentmentoraat opgestart. het bestuur 

ziet het als een goed instrument om de eerstejaars studenten Civiele techniek te ondersteunen. de onder-

werpen die aanbod komen tijdens deze gesprekken zijn onder andere de voorbereiding op tentamens en het 

studentenleven. naar onze mening is het studentenmentoraat laagdrempeliger dan het docentenmentoraat. 

daarom kan het worden gezien als een goed aanvullend instrument bij de begeleiding van de nieuwe studen-

ten.

2.6 evaluatie functioneren externe betrekkingen

2.6.1 Evaluatie contact met bedrijven

dit jaar is ervoor gekozen om vanuit het bestuur alleen de Functionaris externe betrekkingen zich bezig te laten 

houden met het onderhouden van de bedrijfscontacten om zo één contactpersoon voor bedrijven te hebben. 

de evaluatie van het functioneren van de externe betrekkingen is gebeurd bij de bedrijfsbezoeken.

de bedrijfsbezoeken zijn wel vrijwel allemaal met de voorzitter afgelegd. dit is als zeer positief ervaren. ten 

eerste geeft het bij een bedrijf een beter beeld en indruk van Concept om met twee personen kennis te maken. 

ten tweede was de voorzitter dit jaar begeleidend lid van zowel de symposium- als de studiereiscommissie. 

daardoor is de voorzitter van grote waarde gebleken, om inhoudelijk bij te springen met betrekking tot deze 
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commissies. ten slotte heeft de voorzitter een duidelijk beeld van de mogelijkheden en organisatiestructuur 

universiteitsbreed.

er is heel bewust bij het contact met bedrijven aangestuurd om in een kennismaking de samenwerkingsmoge-

lijkheden te bespreken. zo zijn er in totaal ongeveer dertig bedrijfsbezoeken afgelegd, bij zowel het bedrijf zelf 

als bij Concept. In de gesprekken zelf is steeds expliciet gevraagd hoe het bedrijf graag het verdere contact wil 

onderhouden. enerzijds of zij door het jaar heen nog benaderd mogen worden voor activiteiten of evenemen-

ten. Anderzijds of zij een centraal aanspreekpunt willen, of dat ook de externe functionarissen van de specifieke 

commissies contact mogen opnemen. dit is per bedrijf geregistreerd, aangezien op de reacties geen eendui-

dige lijn is te trekken.

Tenslotte is er bij de bedrijven geïnformeerd hoe zij zich willen profileren bij de vereniging en wat hun wensen 

waren op het gebied van sponsoring. dit heeft onder andere geresulteerd in meer sponsoring in natura zoals 

nieuwe mokken en een koffieautomaat.

2.6.2 Evaluatie externenfunctionarissen binnen ConcepT

binnen Concept is er geen duidelijk beleid met betrekking tot het benaderen van bedrijven. net als voorgaande 

jaren is er met het desbetreffende commissielid een bedrijvenlijst gemaakt, van bedrijven die de specifieke 

commissie mag benaderen. hierin is nog weinig overzicht, aangezien er nog geen nieuw Customer relation-

ship Management-systeem is. dit zou vanuit de student union beschikbaar worden gesteld, maar dit is nog niet 

gerealiseerd.

In de tweede helft van het kalenderjaar was het met de opstart van de studiereiscommissie, symposiumcom-

missie en de buitenlandreiscommissie, noodzakelijk om meer structuur en afstemming te krijgen. om meer 

terugkoppeling en een betere afstemming tussen de commissies en het bestuur te krijgen is er een maandelijks 

terugkerend externenoverleg gehouden. hierin is enerzijds geëvalueerd over de huidige werkwijze binnen Con-

cept en daarnaast worden problemen en contacten besproken en uitgewisseld. ook zijn er duidelijke afspraken 

gemaakt met betrekking tot het benaderen van bedrijven en de terugkoppeling naar de Functionaris externe 

betrekkingen van het bestuur. zodoende worden de bedrijfscontacten beter benut.
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terugkoppeling
doelstellingen

Binnen dit hoofdstuk  worden de actiepunten 
die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven te-
ruggekoppeld aan de doelstellingen die in  het 
Beleidsplan van 2007 zijn opgesteld.

Deze beleidsdoelstellingen zijn verdeeld in 
drie niveau’s, namelijk micro, meso en macro. 
Op deze wijze is er een duidelijk overzicht hoe 
de beleidsdoelstellingen zich tot elkaar ver-
houden.
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3 terugkoppeling doelstellingen

3.1 Micro-niveau

binnen dit niveau worden de punten besproken die te maken hebben met de interne zaken die spelen binnen 

de vereniging. de doelstellingen waren als volgt geformuleerd:

 1. verbeteren informatievoorzieningen 

  • Website toegankelijker maken

  • Onderlinge communicatie verbeteren

  • Afstemming van informatievoorzieningen

  • Standaardisering promotiemiddelen

 2. gebruik verenigingsruimten verbeteren

  • Capaciteit verenigingskamer vergroten

  • Multifunctioneel gebruik borrelkelder

 3. onderzoek naar verenigingsrelatie met masterstudenten

door de herinrichting van de website en het toevoegen van interactieve onderdelen aan de website heeft de 

website een centralere plek gekregen binnen de vereniging. 

de portal moet hier ook aan bijgedragen doordat veel benodigde links en de commissiepagina’s hierop zijn te 

vinden. hierdoor moet het voor de commissies duidelijker zijn waar informatie gezocht moet worden en kan 

worden gevonden. daarnaast is er dit jaar een standaard poster ontworpen waardoor activiteiten beter onder 

de aandacht zijn gekomen om zo de deelname aan activiteiten te bevorderen. 

de nieuwe indeling van de kamer heeft er aan bijgedragen dat de capaciteit van de kamer is vergroot. In deze 

indeling is er namelijk gekozen om de kamer op te delen aan de hand van de activiteiten die plaatsvinden in 

de kamer. hierdoor is er nu een duidelijke ruimte voor ontspanning, terwijl andere leden rustig aan het werk 

kunnen. verder heeft de borrelkelder dit jaar ruimte gegeven aan andere activiteiten, zodat de Concept-kamer 

deels is ontlast van enkele activiteiten. deels heeft de borrelkelder op bepaalde momenten als opslagplaats 

gediend, andere keren hebben commissies van de ruimte gebruik gemaakt.

de masterstudenten zijn minder actief dan bachelorstudenten, maar blijven betrokken bij de vereniging. op 

het gebied van activiteiten is naar voren gekomen dat de masterstudenten behoefte hebben aan inhoudelijke 

activiteiten, maar mogen daarentegen niet te specifiek zijn. 
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3.2 Meso-niveau

de meso-omgeving behelst de relatie van Concept tot de opleiding Civiele techniek en de universiteit twente. 

de doelstellingen op dit gebied waren:

 4. Intensiveren contact met ut-gerelateerde organisaties

 5. bewaken van de onderwijskwaliteit

  • Nieuw evaluatieprogramma

  • Discussiegroep vormen

  • Evalueren studentenmentoraat

de relaties met enkele organisaties zijn verbeterd. zo wordt er samengewerkt met kivi niria en Concreet. het 

resultaat hiervan is onder andere dat er samen activiteiten zijn georganiseerd, kennisuitwisselingen en spon-

soring. de overige contacten op de universiteit twente waren ook goed te noemen. verder informatie over dit 

onderwerp is terug te vinden in paragraaf 5.6 relaties.

de verhouding met de opleiding in het afgelopen jaar kan als goed worden ervaren. dit jaar zijn er op suggestie 

van Concept enkele zaken veranderd, maar dit is echter niet gelukt met het evaluatiesysteem. Wat wel is aan-

gepast is dat onderwijsmededelingen op teletop worden geplaatst of gemaild naar de studenten. de evaluatie 

van vakken is een punt dat dient te worden aangepakt in de komende jaren om zo de kwaliteit van het onderwijs 

te waarborgen. de discussiebijeenkomst heeft er ervoor gezorgd dat studenten kunnen worden betrokken bij 

het onderwijs en mee te laten denken. Qua invulling liggen er nog veel verbeterpunten, maar het bestuur is 

van mening dat de discussiebijeenkomst een goed instrument is om de gedachten van studenten te peilen. het 

studentenmentoraat was ook dit jaar een goed middel, dit kan ook het aankomende jaar doorgezet worden. 

3.3 Macro-niveau

op Macro-niveau hebben we ons het volgende ten doel gesteld:

 6. evaluatie functioneren externe betrekkingen

  • Evaluatie contact met bedrijven

  • Evaluatie externenfunctionarissen binnen ConcepT

de afgelopen jaren is s.v. Concept sterk ontwikkeld op extern gebied, vanwege de uitbreiding van de sa-

menwerkingsmogelijkheden op gebied van publicaties, de website en evenementen. daarom is er dit jaar een 

terugkoppeling gedaan hoe het functioneren op extern gebied gaat. 



Studievereniging ConcepT

20

jaarverslag 2007

ten eerste is de reactie uit het bedrijfsleven zeer positief. vooral de structuur en de uitstraling die s.v. Concept 

heeft wordt als positief ervaren. Daarnaast onderscheidt S.V. ConcepT zich duidelijk met de officiële vereni-

gingspublicatie de Conceptueel. bedrijven geven aan dat het blad zich duidelijk onderscheidt van andere ver-

enigingsbladen, mede door de professionaliteit die het inhoudelijk en qua lay-out uitstraalt.

verder is het op extern gebied zinvol gebleken om in het contact met het bedrijf aan te sturen op een bedrijfsbe-

zoek en deze met twee personen af te leggen. ten tweede moet er expliciet worden gevraagd hoe een bedrijf 

de samenwerking gestalte wil geven, om daardoor beter in te kunnen spelen op de wensen van het bedrijf en 

de sponsoring meer te kunnen sturen. 

de conclusie uit de evaluatie van externenfunctionarissen, is dat er op korte termijn een nieuw CrM-systeem 

moet komen, gezien het huidige ‘Contact’ al enige tijd verouderd is. een nieuw CrM-systeem zorgt voor een 

betere structuur en afstemming van de bedrijfscontacten, zodat de bedrijfscontacten nog beter benut worden. 

het herinvoeren van het externenoverleg heeft hier al wel een grote bijdrage aan geleverd.
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In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar 
de positie van ConcepT op dit moment. Hierbij 
zullen de veranderingen, afgeleid uit het vo-
rige hoofdstuk waar de beleidsdoelstellingen 
zijn besproken, worden meegenomen.

positie
concept
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4 positie concept

4.1 Micro-niveau

Concept is een vereniging waar ruim 100 leden actief zijn die diverse activiteiten organiseren en er is nog een 

grote groep leden die deze activiteiten bezoeken. bij het organiseren van activiteiten zal er echter rekening 

moeten worden gehouden met de duidelijke afstemming waardoor er geen overloop is en daarnaast kan het 

aanbod van verschillende activiteiten worden verbeterd. verder is er dit jaar een studiereiscommissie opgestart 

die in mei 2008 naar zuid-afrika zal vertrekken. daarnaast mocht Concept dit jaar zorg dragen voor de beton-

kanorace die succesvol is verlopen, zowel voor de organisatie als de deelnemers aan de race. 

verder zijn de informatievoorzieningen van Concept verbeterd door hier een duidelijke afstemming voor te 

maken en daarnaast is er een standaard poster ontworpen en een promotieplanning gemaakt om de promotie 

van activiteiten te verbeteren. de nieuwe indeling heeft ervoor gezorgd dat de capaciteit van de kamer is ver-

groot, doordat er een duidelijke verdeling is op het gebied van activiteiten in de kamer. tevens is er een nieuw 

computerpark gekomen, zodat de commissies en het bestuur optimaal kunnen werken. verder blijkt dat mas-

terstudenten betrokken willen zijn bij de vereniging in de vorm van deelname aan activiteiten en het bezoeken 

van de Concept-kamer.

4.2 Meso-niveau

Concept is actief betrokken bij de opleiding en wordt hierom ook gewaardeerd door de opleiding. er is een 

goede contact met dhr. van lieshout en mevr. de kiewit, hoewel met de laatste er in het laatste half jaar minder 

contact is geweest door persoonlijke omstandigheden. Met de vakgroepen is er relatief weinig contact, hier 

liggen mogelijkheden tot verbetering. de studiereiscommissie en de symposiumcommissie maken namelijk 

wel gebruik van de vakgroep, maar wat betreft excursies kan er nog veel worden uitgehaald. tevens kunnen 

studenten meer worden betrokken bij het onderwijs.

binnen de universiteit twente zijn goede relaties met de verschillende organisaties. Concept heeft net als 

voorgaande jaren een actieve houding ingenomen bij het overleg studieverenigingen en dit heeft geleid tot veel 

input bij zowel de vergadering van het overleg studieverenigingen als bij het zitting nemen in de commissie die 

het overleg studieverenigingen rijk is. daarnaast zijn er met Concreet en kIvI nIrIa nieuwe contacten gelegd 

die hopelijk in toekomst kunnen worden uitgebouwd tot langdurige en constructieve contracten.



Studievereniging ConcepT

23

jaarverslag 2007

4.3 Macro-niveau

op extern gebied is het duidelijk dat de ontwikkelingen in het bedrijfseconomische klimaat zoals al beschreven 

in 2006, zich ook in het afgelopen jaar hebben voortgezet. Concept heeft een goede reputatie en het afgelopen 

jaar zijn er dan ook veel bedrijven geweest die Concept hebben benaderd voor een samenwerking. ook met 

de al bestaande contacten, zijn de contracten vruchtbaar voortgezet. deze trend heeft zich door het gehele 

jaar 2007 voortgezet. ook in het komende jaar is er geen aanleiding om te verwachten dat de sponsoring zal 

dalen. 

het enige struikelblok zou kunnen zijn dat de sponsoren nu concreet naar nieuwe werknemers op zoek zijn. 

aangezien er relatief weinig studenten bij Cit afstuderen, zou het kunnen dat sponsoren naar verloop van tijd 

te weinig resultaat zien omdat ze puur gefocused zijn op nieuwe werknemers.
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In dit hoofdstuk zal het werkelijk verslag van 
het afgelopen jaar opgenomen. Hier worden de 
activiteiten besproken die op de verschillende  
gebieden hebben plaatsgevonden.

De gekozen indeling is gebasseerd op de func-
ties van de verschillende Bestuursleden om op 
deze wijze een goed beeld te schetsen van het 
jaar 2007.

Verslag
bestuur 2007
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5 Verslag bestuur 2007

5.1 algemeen

Concept heeft dit jaar op meerdere vlakken een succesvol jaar gedraaid. zo zijn er voldoende leden dit jaar 

geweest die actief wilden zijn bij ConcepT, staat ConcepT financieel sterk en hebben er vele activiteiten plaats-

gevonden. onderling was het functioneren van de bestuursleden het afgelopen jaar niet altijd succesvol te 

noemen, maar na enkele goede en eerlijke gesprekken zijn deze problemen uit de wereld geholpen. daarnaast 

heeft het bestuursweekend eind september bijgedragen aan een betere band en dat het bestuur als één team 

weer verder kon. naast de normale bestuurstaken, zijn de bestuursleden ook dit jaar op meerdere fronten actief 

geweest in diverse organisaties.

• De Voorzitter heeft dit jaar met de Penningmeester plaatsgenomen in de ALV van het Overleg Studie- 

 verenigingen. er is geprobeerd bij elk onderwerp een duidelijke, onderbouwde mening te hebben.  

 vooral op het gebied van het te ontwikkelen kennissysteem heeft de voorzitter zijn input geleverd.

• De Secretaris is dit jaar bezig geweest met de Bètadagen, een landelijk initiatief om de bèta te promo 

 ten onder middelbare scholieren. In enschede wordt dit initiatief door acht studieverenigingen georga- 

 niseerd.

• De Penningmeester heeft in het tweede gedeelte van het jaar zitting genomen in de Kascommissie  

 van het Overleg Studieverenigingen welke verantwoordelijk is voor de financiële controle van het   

 overleg studieverenigingen.

• De Functionaris Externe Betrekkingen is dit jaar lid geweest van de Raad van Toezicht van de Bedrij- 

 vendagen en heeft deelgenomen aan de vergaderingen van het eb-overleg. daarnaast is hij   

 bestuurslid van de afdeling bouw en Waterbouw van ingenieursvereniging kIvI nIrIa. 

• De Functionaris Onderwijs is dit jaar lid geworden van de Faculteitsraad van de faculteit Construe- 

 rende technische Wetenschappen en de opleidingscommissie van de opleiding Civiele techniek.  

 daarnaast is hij vanaf september voorzitter geweest van het ooC. 

5.2 activisme

5.2.1 Algemeen

het afgelopen bestuursjaar was er over het algemeen voldoende animo voor het doen van commissiewerk bin-

nen de vereniging. op een enkele commissie na was het geen probleem om vrijgekomen vacatures binnen een 

commissie te vullen. daarnaast was het nauwelijks een probleem om de projectcommissie, die in zijn geheel 
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op nieuw diende te worden opgestart te vullen. het afgelopen jaar zijn er dan ook veel nieuwe actieve leden 

bijgekomen. Waaronder een grote groep eerstejaars.

net zoals vorig jaar was het ook nu weer moeilijk om leden bereid te vinden actief te worden binnen de sympo-

siumcommissie. ook nu weer is een belangrijke reden hiervoor het baMa-stelsel. Men wil namelijk een goede 

overgang hebben van bachelor naar Master en de mogelijke studievertraging door activisme kan problemen 

geven bij het vinden van actieve leden. de doelgroep voor een symposiumcommissie is in ieder geval beperkter 

doordat voor een dergelijke grote commissie mensen met ervaring gezocht moeten worden. zeker eerstejaars 

en in principe ook tweedejaars vallen daardoor af. Masterstudenten zijn over het algemeen niet meer te strikken 

voor grote commissiewerkzaamheden zoals een symposiumcommissie aangezien die nogal tijdrovend zijn. 

daarnaast is dit jaar de studiereiscommissie opgestart. deze commissie werkt concurrerend met de symposi-

umcommissie op het gebied van activisme. het zijn beide tijdrovend commissies en ze moeten gevuld worden 

uit een kleine doelgroep. uiteindelijk na twee presentatie bijeenkomsten, de nodige promotie en het persoonlijk 

benaderen van mogelijke kandidaten is het gelukt om een zeer capabele commissie samen te stellen. er waren 

zelfs voldoende kandidaten zodat enkele teleurgesteld moesten worden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren was het dit jaar nauwelijks een probleem om mensen te vinden voor het 

kandidaat-bestuur. ook nu weer moesten er geschikte mensen worden afgewezen waardoor het bestuur in 

een luxepositie verkeerde. het tijdig beginnen met de zoektocht naar een kandidaat-bestuur, veel persoonlijk 

benaderingen, promotie en een interessebijeenkomst hebben grotendeels bijgedragen aan het enthousiasme 

van leden om de vereniging te willen besturen.

het bestuur wil doormiddel van het uitrijken van een mooi cadeau en de actieve leden activiteit alle actieve 

leden bedanken voor hun inzet. de leden van ‘’zwaardere’’commissies worden bovendien bedankt aan de hand 

van een persoonlijk cadeau.

5.2.2 Activering eerstejaars

Uit de kleine groep eerstejaars (+/-50) is een relatief groot deel de uitdaging aan gegaan om commissiewerk 

voor Concept te verrichten. het enthousiasme van de eerstejaars om commissiewerk te doen is grotendeels te 

danken aan de manier waarop ConcepT zich heeft geprofileerd tijdens het introkamp. Gedurende het introkamp 

valt dan ook grote winst te behalen om de eerstejaars een goed beeld te laten krijgen van wat Concept is, wat 

het voor je kan betekenen en wat ze zelf voor Concept kunnen betekenen. 

de commissiemarkt in navolging op het introkamp was dan ook vooral goed bezocht door enthousiaste eerste-

jaars. het resultaat van de commissiemarkt was dan ook een groot aantal aanmeldingen voor de verschillende 
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commissies. uiteraard was de ene commissie populairder dan de ander, maar dat heeft uiteindelijk niet tot 

problemen geleid. alle vacatures konden gevuld worden.

nieuw was dit jaar dat leden zich tijdens de commissiemarkt al konden inschrijven om activist te zijn gedurende 

het symposium 2008. hiervoor bleek men erg enthousiast te zijn en het resultaat was dan ook dat er nu al 

voldoende activisten zijn voor het symposium.

op het moment van dit schrijven zijn negentien eerstejaars studenten actief geworden bij Concept:

eerstejaarscommissie:   9

aktiviteitencommissie:   6

borrelcommissie:   3

boekencommissie:   2

onderwijscommissie:   1

5.2.3 Afstudeersteun

Ieder jaar krijgt Concept een hoeveelheid afstudeermaanden om de opgelopen studievertraging door activisme 

te compenseren en daarnaast deze leden te bedanken voor hun inzet. dit jaar heeft Concept van het overleg 

studieverenigingen 77 afstudeermaanden gekregen. het aantal maanden dat  wordt verkregen is afhankelijk 

van de grootte van de vereniging en de activiteiten die worden ondernomen gedurende een jaar.

de studiereiscommissie zal hun maanden verdeeld krijgen over twee jaren. dit betekent dat de eerste helft 

zal worden uitgekeerd in 2008 en de tweede helft in 2009. daarnaast is er in de aanvullende nota afstudeer-

maanden aangegeven dat de afstudeersteun van de symposiumcommissie wordt doorgeschoven door een 

miscalculatie in het verleden. het bestuur heeft echter wel problemen ondervonden met de verdeling van de 

maanden doordat de peilmaand van Concept in februari staat. In overleg met het overleg studieverenigingen 

zal naar een oplossing worden gekeken en dit bespreken met het nieuwe bestuur.

dit jaar heeft de afstudeersteun geleid tot de volgende verdeling:

bestuur :    48

studiereiscommissie:   15

symposiumcommissie:   10

betonkanorace:    3

overige maanden   1 
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5.3 Inventaris

5.3.1 ConcepT-kamer

Ieder jaar wordt de Concept-kamer weer aangepast. dit jaar is er voor gekozen om het rigoureus aan te pakken 

en er door een extern persoon naar te laten kijken. In het tweede gedeelte van het jaar heeft rian haarhuis, 

studente Interieurarchitectuur te rotterdam, een nieuwe indeling van de Concept-kamer bedacht waarbij er 

een goede verdeling en overgang is in de verschillende activiteiten die plaatsvinden in de Concept-kamer. de 

zithoek is vernieuwd met nieuwe banken, poefen, bijzettafels en uitgebreid met een koffiebar en zes barkruk-

ken. de scheiding van deze ruimte, die ingericht is op ontspanning, van het andere gedeelte van de kamer 

gebeurt door de kasten met tijdschriften. daarnaast is deze ruimte voorzien van een lCd-scherm om onder 

andere activiteiten op te laten zien en een nieuw koffieautomaat.

het andere gedeelte van de kamer is verdeeld in een werkgedeelte en een vergadergedeelte. In het werkge-

deelte is plaats voor zes computers waar de leden kunnen werken en in het ander deel is een vergadertafel ge-

plaatst waar de mogelijkheid is om kleine vergaderingen te houden of te werken met een laptop. beide ruimtes 

zijn voorzien van nieuwe bureaustoelen om zo de correcte ergonomie te waarborgen. ook de bestuurskamer 

is aangepakt en uitgebreid met werkplekken.

5.3.2 Computerpark

In het begin van het bestuursjaar is er samen met de Mediacommissie gekeken naar nieuwe computers om de 

verouderde pC’s te vervangen. het contact tussen de commissie en het bestuur liep vrij stroef. uiteindelijk zijn 

de problemen overkomen, maar het contact in het afgelopen jaar kan als matig worden ervaren. In september 

van het jaar is er in samenspraak met de Mediacommissie een nieuwe inventarislijst gemaakt en is er voor 

gekozen om bij alternate zeven nieuwe computers aan te schaffen waarvan één pC extra reken- en opslagca-

paciteit heeft gekregen voor videobewerking. de kosten voor de aanschaf waren €4909,62.

het uiteindelijke computerpark bestaat uit zeven nieuwe computers, twee oudere computers die volledig herge-

installeerd zijn en één pC voor de penningmeester die volledig is opgeschoond. op de algemene computers 

is Microsoft Office 2003 geïnstalleerd en de grafische programma’s Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator 

Cs3 en adobe Indesign Cs3. vier van de nieuwe computers zijn samen met de oudere computers in de 

Concept-kamer geplaatst, terwijl de andere drie computers gezamenlijk met de pC van de penningmeester in 

de bestuurskamer staan.

door de verbouwing van de kamer in november was er tijdelijk geen plaats voor twee van de nieuwe compu-
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ters. dit lag in het feit dat de kamer nog niet volledig af was en zodoende zijn deze computers in het archiefhok 

geplaatst. tevens heeft het daarom een tijd geduurd dat de webcams weer werkte, maar uiteindelijk zijn deze 

in december geïnstalleerd. tegelijkertijd zijn er nieuwe harde schijven voor de server geïnstalleerd van in totaal 

500 gigabyte. hiervan is 400 gigabyte gereserveerd voor de opslag van Concept-documenten en 100 gigabyte 

voor back-up images van de werkstations. door een fout in de bestelling waren er in eerste instantie twee ver-

keerde schijven besteld, maar dit is zonder veel moeite opgelost.

verder bleken er in april problemen te zijn met het netwerk van Concept. dit lag aan het feit dat snt het net-

werk in quarantaine had gezet vanwege de aanwezigheid van een virus. doordat de router toen gereset is, had 

de router een verkeerd MaC adres gekregen. zodoende kon snt de router niet meer herkennen en heeft het 

netwerk van Concept anderhalve week niet gewerkt. nadat alles opnieuw was geïnstalleerd en er contact was 

geweest met snt, bleek het netwerk weer te werken. 

5.3.3 Borrelkelder

het afgelopen jaar is de borrelkelder verbeterd door de aanschaf van nieuwe inventaris en het klussen in de 

kelder. zo is er door het nieuwe contract met grolsch een nieuwe bierkoeling gekomen en een professionele 

koelkast voor de wijn en het fris. hierdoor is men verzekerd van gekoelde dranken wat de professionaliteit van 

Concept ten goede komt, vooral bij afstudeerborrels.

verder zijn er tien barkrukken gekocht en twee statafels. deze tafels worden gebruikt bij zowel reguliere borrels 

als afstudeerborrels. bij de laatste zorgen de tafels tevens voor een gezelligere aankleding aangezien de kelder 

dan niet zo vol is met mensen. 

daarnaast is de glazenkast achter de bar opgeknapt. de kast is onder meer verstevigd en de losliggende plan-

ken vastgezet. verder zijn de planken waar glazen opstaan vervangen door glasplaten. door de montage van 

spotjes onder in de kast, worden de glazen nu van onderaf verlicht. tevens is er een grolsch neonlicht aan de 

kast bevestigd.

ook is het gehele barblad geschuurd en opnieuw geverfd en het resultaat ziet er tot op heden nog prima uit. 

verder zijn er ook houten koven gemaakt om de kabelgoten aan het plafond te verbergen. tevens zijn er bij de 

dartsborden spotjes aangebracht. Mede door deze veranderingen is het aanzicht van de borrelkelder verbe-

terd 

5.3.4 Overig
 lCd-scherm 
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al enkele jaren wordt gebruik gemaakt van een whiteboard om de activiteiten voor de komende tijd aan te kondi-

gen. aansluitend aan de nieuwe veranderingen in de kamer is er besloten om het whiteboard te vervangen door 

een lCd-scherm. naast deze mogelijkheid kunnen er onder andere ook de activiteiten gepromoot worden, 

foto’s voorbij laten komen en bedrijven te laten adverteren op het scherm. uiteindelijk wordt het lCd-scherm 

gefinancierd door de sponsoring die hieruit voortvloeit.

 Koffieautomaat
Bij het herinrichten van de kamer kwam naar voren dat er al een geruime vraag was naar een nieuw koffieappa-

raat. het oude apparaat gaf niet altijd de gewenste kwaliteit en daarnaast bleek het in de pauze de grootte van 

de vraag niet aan te kunnen. Er is daarom besloten om een koffieautomaat van Douwe Egberts, de Cafitesse 

50, aan te schaffen om zo kwalitatief goede koffie te kunnen aanbieden en daarnaast ook in pauzes de vraag 

aankunnen. In eerste instantie was dit in begroot in de kosten van de verbouwing, maar detacheringbureau 

InterStep heeft toegezegd deze te willen sponsoren, inclusief met de eerste pakken koffie en een vriezer voor 

de koffiepakken

5.4 externe betrekkingen

er heeft een positieve ontwikkeling plaatsgevonden op extern gebied. het afgelopen jaar is Concept veelvuldig 

vanuit het bedrijfsleven benaderd om een samenwerking aan te gaan. ook zijn er zelf veel initiatieven genomen 

om het aantal bedrijfsrelaties uit te breiden. ten eerste door vertegenwoordigd te zijn op de bedrijvendagen 

twente, de Waterbouwdag, de betondag en het opnieuw aanhalen van verwaterde contacten. om deze rede-

nen zijn het aantal jaarcontracten toegenomen en is de algemene sponsorverwachting overschreden. 

In de tweede helft van het kalenderjaar is er daarom ook zo veel mogelijk geprobeerd om nieuwe contacten 

naar de commissies te delegeren. ook vrijwel alle commissies die dit jaar zijn afgerond, hebben hun sponsor-

verwachting overschreden.

doordat de tweede helft van het jaar minder energie is gestoken in het uitbreiden van de bedrijfscontacten, kon 

er meer gefocust worden op het behoud van de contacten. ten behoeve van de continuïteit en het aanbrengen 

van meer structuur in het bedrijvenbestand, is er meer aandacht geschonken aan het administratief op orde 

brengen van het externe contactenbestand. zowel het analoge bedrijvenarchief, de contactwisseling, als het 

huidige CrM-systeem ‘Contact’ is geordend en opgeschoond.

tevens is er in het eb-overleg besloten om door te gaan met de Career portal. de Career portal is een website 

gericht op alle studenten van de universiteit die meer informatie willen over de afstudeermogelijkheden en hoe 

de arbeidsmarkt eruit ziet. bedrijven krijgen hier de mogelijkheid om deze informatie te verschaffen en zich te 
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profileren. Hiervoor wordt een contract afgesloten met het Overleg Studievereniging waarnaar, afhankelijk op 

wat voor student het bedrijf zich richt een studievereniging een vergoeding krijgt.

Langlopende contracten Kortlopende contracten 2007
arcadis * accenture *
besix * appM *
grontmij * ballast nedam
Interstep * betonvereniging
jelmer * blue water *
kIvI niria * Corus *
ptg advies * envo FIX *
royal haskoning * Fluor *
shell * haverkort voormolen
tebodin * koaC npC *
tno * Mt&v *
Continu engineering / dtI engineering nedMobiel *
at osborne puurbouwkunde *
bouwen met staal tracé *
saen options van hattum en blankenvoort
stan ackermans Instituut volker Wessels
van oord nv Witteveen + bos

In onderhandeling Niet verlengde contracten
boag* prorail
brink groep
brunel *
dhv *
ecoselect *
geodelft 
heijmans
Infraflex
koninklijke baM groep nv
Movares *
rabobank enschede
rijkswaterstaat
royal boskalis *
sargas
stork
strukton betonbouw bv
tauw bv
vobn
volker Wessels *

* Met de door een sterretje gemarkeerde bedrijven bestond in 2006 geen contract.
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5.5 onderwijs

op het gebied van onderwijs en dienstverlening is de universiteit bezig om een aantal veranderingen door te 

voeren. De nota Moderne en Efficiënte Bedrijfsvoering geeft de richting aan hoe de universiteit dient te veran-

deren. een belangrijk hoofddoel van de nota is een bezuiniging van € 5 miljoen op dienstverlening. een gevolg 

hiervan is dat de bureau onderwijszaken van de verschillende opleidingen zullen verdwijnen. hiervoor in de 

plaats komt een centraal aangestuurde student en onderwijs servicecentrum. deze zullen diensten aanbieden 

aan faculteiten en studenten, welke deze services en diensten zullen afnemen van dit centrum. Wat de gevol-

gen voor studenten en medewerkers op termijn zijn is nog onduidelijk. via het ooC proberen de Functionaris-

sen onderwijs inspraak te krijgen in het uiteindelijk systeem. tevens heeft de Functionaris onderwijs enkele 

bijeenkomsten bijgewoond waar de actoren input konden geven aan de kwartiermaker dhr. Frederix. hiermee 

is getracht om de belangen van de student te behartigen en ervoor te zorgen dat de veranderingen niet nadelig 

uit pakken voor de studenten. 

om inspraak te hebben op het niveau van de faculteit en opleiding, heeft de Functionaris onderwijs plaats 

genomen in respectievelijk de Faculteitsraad en de opleidingscommissie. hierdoor kan er gelijk worden inge-

sprongen op actuele punten en de belangen van de civieltechnische student worden behartigd. tevens heeft 

de Functionaris onderwijs  maandelijks een gesprek gehad met de opleidingsdirecteur om de stand van zaken 

te bespreken. een onderwerp dat afgelopen jaar bijvoorbeeld naar boven kwam was de communicatie naar 

de studenten toe. gezien het feit dat de meeste studenten de onderwijsmededelingen niet lezen en daardoor 

belangrijke informatie missen, werd er gezocht naar een nieuwe procedure. daarom is er voor gekozen om 

vakgerelateerd nieuws onder te brengen op de desbetreffende teletop-site en algemene informatie toe te stu-

ren naar de studenten. vanaf september dit jaar is de 3tu-master Construction Management en engineering 

van start gegaan. dit heeft ervoor gezorgd dat enkele studenten planningtechnisch in de problemen kwamen. 

echter, over het algemeen kan worden gezegd dat er geen grote problemen zijn in de nieuwe master.

om extra service aan de student te verlenen is er een pilot dictaatverkoop gestart. er was een regeling met 

de unionshop getroffen dat niet verkochte dictaten gratis konden worden geretourneerd. de verkoop in het 

eerste kwartiel van het nieuwe studiejaar verliep matig. veel bestelde dictaten waren nog niet op voorraad bij 

de unionshop. het tweede kwartiel waren meer dictaten aanwezig, zodat de dictaatverkoop beter verliep. het 

bestuur is van mening dat de dictaatverkoop een goede service is naar de student toe, maar er zal een nieuw 

dictaatverkoopsysteem komen en op dit moment is het onzeker hoe dit systeem eruit zal gaan zien. 

op het gebied van internationalisering zijn er oriënterende gesprekken geweest met de studieadviseuse en 

erasmus student network twente. In het nieuwe jaar is er echter één buitenlandse student Civiele techniek 

gaan studeren. daarom is er gekozen om in dit bestuursjaar aan het punt internationalisering geen verdere 
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aandacht te geven, maar dit punt zal wel aan het kandidaat-bestuur worden meegegeven om in de toekomst 

hier naar te kijken. de student union heeft toegezegd hier geld voor beschikbaar te stellen.

5.6 relaties

5.6.1 Studieverenigingen

Concept heeft dit jaar goed contact gehad met diverse studieverenigingen op de ut. vooral met de vereniging 

in de kelder van de Horst (Isaac Newton, Daedalus en Paradoks) is goed contact onderhouden. Dit jaar is ge-

kozen om minder koffiedates aan te gaan, gezien het feit dat het moeilijk was hier echt concreet resultaten uit te 

halen. Wel is er informeel geborreld met de horst-verenigingen tijdens de zogenaamde vloerborrel en is er een 

informele borrel geweest met de besturen van stress en sirius om op deze manier voor een goede onderlinge 

band te zorgen. 

de eerstejaarscommissie heeft samen met de eerstejaarscommissie van dimensie het Mexico-feest in juni 

gevierd. het contact tussen de commissies was goed, alleen waren er problemen met een sponsor die was 

geregeld door de commissie van dimensie. uiteindelijk was het feest dat 6 juni plaatsvond een groot succes. 

daarnaast is er een gala geweest dat door vijf verenigingen is georganiseerd, namelijk Concept, Isaac newton, 

paradoks, arago en astatine. echter, het gala bleek geen groot succes. er waren te veel verenigingen bij be-

trokken, waardoor veel leden het niet als een activiteit van Concept zagen en daarom niet naar het gala gingen. 

de samenwerking tussen de verenigingen verliep echter wel soepel.

Met de studieverenigingen buiten de ut is weinig contact onderhouden. practische studie, de studievereniging 

van Civiele techniek in delft, is naar enschede gekomen voor onze constitutieborrel. het was onze bedoeling 

ook naar de wissel van praktische studie te gaan, maar dit is door de eerste activiteit van het collegejaar niet 

gelukt. Wel is er op de betondag met practische studie en Cheops informeel contact geweest. daarnaast heeft 

de Functionaris externe betrekkingen op de vergaderingen van kIvI nIrIa contact gehad met de voorzitter 

van practische studie. tenslotte is Intermate, de studievereniging van de opleiding technische Innovatieweten-

schappen in eindhoven, in het voorjaar langs geweest bij Concept. 

5.6.2 Overleg Studieverenigingen

het overleg studieverenigingen, de koepel van studieverenigingen, heeft dit jaar een stabiel jaar gekend. er 

is een voorzitter die ervoor gekozen heeft langere tijd aan te willen blijven, wat zorgt voor een stuk continuïteit. 
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daarnaast kan gezegd worden dat er meer leven zit in het overleg studieverenigingen. zowel formeel als infor-

meel zoeken besturen elkaar op, om op diverse terreinen kennis en ervaring uit te wisselen.   

dit jaar zijn de statuten veranderd, en er is een contract getekend met de huisarts, voor het leveren van vac-

cinaties aan studiereizen. verder is het overleg onderwijs Commissarissen een commissie van het overleg 

studieverenigingen geworden, evenals het externe betrekkingen overleg. 

op dit moment wordt er nagedacht over de toekomst van het ibbs. dit integrale boekenbestelsysteem kent 

enkele grote gebreken, waardoor het niet prettig is om mee te werken. er kan echter geen nieuwe commissie 

worden gevonden om een nieuw programma te maken. over andere alternatieven wordt nagedacht, maar hier-

over is nog geen besluit genomen.

daarnaast wordt er gewerkt aan een kennissysteem vanuit het overleg studieverenigingen. een werkgroep 

ontwikkelt dit systeem dat moet dienen als een online database waar commissies kennis en informatie kunnen 

vinden, van zowel hun eigen studieverenigingen als die van andere verenigingen. Samen met Scintilla, Ideefiks 

en stress heeft Concept eisen opgesteld waaraan het systeem moet voldoen. 

verder hebben een aantal studenten een kennissysteem ontwikkeld. hierbij is de wens uitgesproken een peer-

group te vormen, die de studenten zouden ondersteunen in de ontwikkelingen. ook hier heeft Concept een 

actieve rol gespeeld, gezamenlijk met Scintilla, Ideefiks en Stress. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een multi-

functioneel kennissysteem, waar gezocht kan worden in verschillende niveaus.  hierbij moet gedacht worden 

aan overleg studieverenigingen gerelateerde onderwerpen, onderwerpen die studieverenigingen aangaan en 

onderwerpen die van belang zijn voor commissies.

5.6.3 Student Union

het afgelopen jaar is het contact met de student union verbeterd in vergelijking met het bestuursjaar 2006. dit 

is mede gekomen door de betonkanorace en de persoonlijke contacten van de voorzitter en de Functionaris 

externe betrekkingen. voor de betonkanorace is er onder andere samenwerking geweest op het gebied van 

het feest dat op zaterdag 8 september plaatsvond in het atrium. daarnaast heeft Concept geprobeerd via het 

eb-overleg de nodige input te leveren in de ontwikkeling van een nieuw Customer relationship Management-

systeem en de Career portal. verder heeft Concept alle themabijeenkomsten van de student union bezocht 

en daarbij geprobeerd met een gegronde mening een bijdrage te kunnen leveren aan deze bijeenkomsten. 

Tevens heeft de Student Union op het financieel vlak een belangrijke rol gespeeld door meerdere malen voor 

activiteiten van Concept een subsidie toe te kennen.
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5.7 strategisch plan

dit jaar is er gestart met het ontwikkelen van een strategisch plan voor Concept. al enkele jaren komt naar 

voren dat kennis niet altijd efficiënt en goed wordt doorgegeven, dat bepaalde zaken onnodig worden herhaald 

en dat de samenhang tussen beleidsplannen van besturen vaak ontbreekt. 

om deze reden heeft het bestuur besloten om dit jaar een strategisch plan te schrijven om zo de continuïteit van 

de vereniging te verbeteren. In oktober is besloten hiervoor een werkgroep te starten bestaande uit zes perso-

nen die het plan zullen ontwikkelen en schrijven. In deze werkgroep hebben vanuit het bestuur de voorzitter, de 

secretaris en de penningmeester zitting genomen en daarnaast nog 3 personen, namelijk F. jacobsen, s.j.M. 

klaver en h. van Meerveld. tevens is er een groep van zowel interne als externe personen die uiteindelijk hun 

feedback zullen geven op het plan.

er is gekeken door de werkgroep voor welke termijn het plan geldig moest zijn, en wanneer het in gebruik ge-

nomen zou kunnen worden. op de algemene ledenvergadering van 17 januari 2007 zou dit verslag nog niet 

af kunnen zijn, er is daarom gepland dat het plan op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van 2008 

gepresenteerd zal worden. het plan wordt zodoende gebruikt vanaf 2009 en zal drie jaar van kracht zijn. op 

dit moment is de werkgroep druk bezig met het nadenken en schrijven van het plan. ook na de wissel van het 

bestuur zullen de voorzitter, secretaris en penningmeester van het huidige bestuur deel blijven uitmaken van 

de werkgroep.
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Het overzicht van de activiteiten die in het af-
gelopen jaar hebben plaatsgevonden staat in 
dit hoofdstuk vermeld. Daarnaast worden ook 
de commissies van ConcepT besproken en is 
er een overzicht van de commissieleden in het 
jaar 2007.

jaaroVerzicht
2007
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6 jaaroVerzicht

6.1 activiteitenoverzicht 2007

Januari

18 januari - alv en constitutieborrel

25 januari - gouwe ouwe borrel

Februari

5 februari - boekenverkoop derde kwartiel

6 februari - symposium presentatie borrel

8 februari - pre-carnaval-borrel

21 februari - excursie a73 i.s.m. strukton

22 februari - Werk-aan-je-pokerface-borrel

22 februari – pokertoernooi

Maart

8 maart - driekampborrel

8 maart - horst gala

9 maart - excursie den haag, bezoek gebracht aan het    

                 souterrain en de hubertustunnel

14 maart - symposium “kijken naar de kust, richting 

                   geven aan duurzame kustveiligheid“

23 maart  - ouderdag eerstejaars

26 maart  - pre bula borrel

29 maart  - afstudeercafé i.s.m. vitae

april

6 april - palm pasen borrel

12 april - begin staf-toernooi, Concept nam deel met 

                 twee teams.

16 april - boekenverkoop vierde kwartiel

18 april - rellen met de Me

Borrelcommissie

de borrelcom-
missie heeft 
dit jaar goed 
gedraaid met 
de reguliere 
borrels en de 
afstudeerbor-
rels. daar-

naast heeft do commissie ook de kelder 
verbouwd. de samenwerking met pa-
radoks verloopt goed.

Boekencommissie

de vier boekenverkopen zijn goeg ge-
gaan. tevens is er in het tweede half 
jaar een dictaatverkoop geweest, maar 
dit liep niet geheel vlekkeloos doordat 
er niet altijd voldoende dictaten op voor-
raad waren bij de unionshop.

Galacommissie

dit jaar werd 
het gala sa-
men georga-
niseerd met 
Isaac newton, 
paradoks, ara-
go en scintilla. 
het gala was 

erg gezellig, maar het werd helaas niet 
gezien als een Concept-activiteit van-
wege de vele organiserende verenigin-
gen.

Aktiviteitencommissie

de aktivitei-
tencommissie, 
die dit jaar uit 
vijf eerstejaars 
bestond, heeft 
weer enkele 
activiteiten ge-
o rgan i see rd 

zoals een pokertoernooi, rellen met de 
Me en een excursie naar de grolsch-
fabriek. 
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18 april - begin autoCad-cursus die 6 weken heeft 

                 geduurd.

19 april - kop of munt / karaoke borrel

21 april - vertrek buitenlandreis dublin

28 april - batavierenrace 2007

Mei

8 mei - excursie houten i.s.m. proCap en van Wijnen,                                    

             bezoek gebracht aan een winkelcentrum in aan-

             bouw en een vinex-locatie

24 mei - reguliere borrel

31 mei - Communicatietraining i.s.m. Interstep

31 mei - excursie a35

31 mei - trek-een-kaart-borrel

Juni

5 juni - studentenstaaldag bij Corus in Ijmuiden

6 juni - Concept-feest i.s.m. dimensie, thema Mexico

13 juni - Waterskiën en barbecuen

14 juni - halfjaarlijkse alv met borrel

28 juni - alles-moet-op-borrel

augustus

27 t/m 29 augustus Introkamp ConcepT: films

septeMber

3 september  - boekenverkoop eerste kwartiel

6 september - eerstejaarsborrel

7 t/m 9 september - Continu engineering 

betonkanorace georganiseerd door Concept

13 september - excursie rotterdams havengebied

19 september - studiereis-interesse-borrel en thema 

                           presentatie

20 september - Commissiemarkt

Buitenlandreiscommissie

de bestem-
ming dit jaar 
was dublin, 
waar veel ci-
vieltechnische 
excursies zijn 
bezocht, maar 
ook is er een 

bezoek gebracht aan de guinness-
fabriek. het aantal inschrijving was erg 
hoog en daarnaast werd er voor het 
eerst gevlogen in de bula-historie.

Eerstejaarscommissie 2006

de eerste-
jaarscommis-
sie, die uit 8 
mensen be-
stond, heeft dit 
jaar o.a. een 
feest samen 
met dimensie 

georganiseerd, een ouderdag en een 
middag waterskiën met een barbecue. 

Introkampcommissie

de commis-
sie had dit 
jaar gekozen 
voor het thema 
‘Films‘. Met 
een filmquiz, 
een, dropping, 
een zeskamp, 

prachtig weer,  cantus en uiteraard de 
eerstejaars, leverde dit een mooi intro-
kamp op.

InterExcie

de Interexcie 
heeft na de 
start van vorig 
jaar een vast 
aantal com-
m iss ie leden 
waardoor er 
dit jaar veel 

excursies en lezingen konden worden 
georganiseerd. 
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27 september - Masterexcursie at osborne

OktOber

1 oktober - start bedrijvendagen universiteit twente

1 oktober - lezing elco brinkman, voorzitter van 

                    bouwend nederland

4 oktober - bock-is-los-borrel

18 oktober - Constitutieborrel paradoks

20 oktober – oudbesturendag

nOveMber

1 november - Aprè-ski-borrel met DJ Gino

12 november - boekenverkoop tweede kwartiel

14 november - Werk-na-studie-lezing i.s.m. Concreet

15 november - betondag

15 november - pre-survival-borrel

21 november - discussiebijeenkomst

22 november - reguliere borrel

22 november - pokertoernooi “Clash of the titans“

28 november - lunchlezing i.s.m. adMs

DeceMber

6 december - sinterklaasborrel

13 december - almanakpresentatie-borrel

14 december - excursie noord/zuid-lijn i.s.m. heijmans

18 december - lunchworkshop i.s.m. jelmer

18 december - Concept-feest “Cartoons“

20 december - kerstlunch

20 december - kerstborrel

geplanDe activiteiten 2008

9 januari - actieve leden activiteit

17 januari - alv en constitutieborrel

12 maart - symposium “synergie in mobiliteit“

20 april - vertrek buitenlandreis Wenen

ConcepTueelcommissie

de Concep-
tueel be-
stond door de 
grootte van 
de commissie 
dit jaar uit een 
redactiegroep 
en een groep 

die zich bezig houdt met de lay-out. dit 
heeft geleid tot meer mogelijkheden zo-
als het afnemen van interviews en het 
zelf schrijven van artikelen. bij de eva-
luatie bleken alle opgestelde doelen uit 
2006 te zijn gerealiseerd.

Mediacommissie

dit jaar is de commissie druk geweest 
met het samenstellen van het nieuwe 
computerpark inclusief de bijhorende 
software. verder is de commissie dit jaar 
uitgebreid met een vijfde lid.

Onderwijscommissie

dit jaar zijn er grote veranderingen ge-
weest in de bezetting van de commissie. 
aan het eind van het jaar bestond de 
commissie echter weer uit vijf personen. 
daarnaast zal er in het nieuwe jaar weer 
een onderwijsrpijs komen

Eerstejaarscommissie 2007

vanwege de 
animo bestaat 
de eerstejaars-
commissie dit 
jaar uit 9 per-
sonen. zij zul-
len o.a. nog 
de ouderdag 

en een activiteit organiseren, terwijl zij 
in december het eerstejaarsfeest heb-
ben georganiseerd met als thema ‘Car-
toons‘.

Almanakcommissie

het thema van 
de almanak 
van dit jaar 
was “sterk 
staaltje“. de 
vijf heren, uit 
verschillende 
j aa rgangen , 

mogen met recht spreken van een sterk 
staaltje als zelfs jarno hams er tevre-
den over is.
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6.2 overige commissies

6.2.1 Betonkanoracecommissie 2007

op 7, 8 en 9 september is dit jaar de Continu engineering betonkanorace gehouden op het campusterrein. 

aangezien dit de 30e betonkanorace was, was het de bedoeling dat de race groter en beter zou zijn dan vorige 

jaren. hiervoor was onder andere het beste amerikaanse team aanwezig, en was er geprobeerd de 200 deel-

nemers te halen. de opkomst was uiteindelijk niet zo groot, maar wel groot genoeg voor een geslaagd evene-

ment. de organisatie van de race was over het algemeen goed geregeld. het was spijtig dat er relatief weinig 

publiek was en dat het feest van zaterdag 8 september waar dj jean draaide slecht werd bezocht. Financieel 

is het evenement echter wel geslaagd mede door de deelname van diverse sponsoren. 

6.2.2 Studiereiscommissie

dit jaar is er weer een studiereiscommissie opgestart. de reis zal dit jaar naar zuid-afrika gaan en heeft als 

naam gateway to afrika. na sollicitatiebrieven en gesprekken zijn 20 deelnemers geselecteerd om mee te 

gaan, samen met de begeleiders prof. dr. Ir. van Maarseveen en drs. Ing j. boes. het thema van de reis is ‘the 

integral development of the rainbow nation’. the rainbow nation staat voor de diversiteit aan natuur en cultuur 

in zuid-afrika, en de vraag is hoe zo een divers land zich integraal ontwikkelt. om dit te onderzoeken is een 

onderzoeks- en onderwijsprogramma opgezet. 

daarnaast is de commissie al druk aan de slag geweest om excursies te regelen, sponsoring en contracton-

derzoek te vinden. alle drie de aspecten lopen voorspoedig, zo zijn er enkele contractonderzoeken afgerond, 

sponsoren gevonden, en excursies geregeld. als alles volgens planning blijft verlopen zal de reis vertrekken 

op 24 mei 2008.

6.2.3 Symposiumcommissie 2007

het symposium is één van de grootste en belangrijkste evenementen om Concept op de kaart zetten. het 

symposium 2007, ‘kijken naar de kust’, werd gehouden op 14 maart 2007 en was een groot succes. er waren 

interessante sprekers aanwezig, het thema was actueel en kwam inhoudelijk goed naar voren. er waren ruim 

250 mensen aanwezig. hoewel de sponsoring in eerste instantie stroef verliep, heeft het symposium toch geen 

financiële problemen gekend. 
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6.2.4 Symposiumcommissie 2008

het komende symposium zal op 12 maart 2008 plaatsvinden, maar vanwege de verbouwing van de Waaier 

ditmaal in de Horst. Op moment van schrijven is het thema nog niet officieel gepresenteerd, wel duidelijk is dat 

het in de richting verkeer zit. het thema is ontwikkeld samen met vakgroepleden van verkeer. Inhoudelijk heb-

ben al veel partijen toegezegd een bijdrage te willen leveren, en ook financieel staat de commissie er goed voor. 

de verwachting is daarom dat er ook komend jaar weer een goed symposium zal komen.

6.2.5 Bouwcommissie

de bouwcommissie heeft afgelopen jaar betonnen kano’s gemaakt voor de betonkanorace. aangezien de mal 

al enkele jaren slecht was, heeft de commissie een nieuwe mal gemaakt. In de evaluatie kwam naar voren dat 

de commissie verre van optimaal functioneert. zo is een commissie van 4 mensen te klein, waardoor een hoge 

werkdruk ontstaat. daarnaast is er weinig kennis en informatieoverdracht, aangezien de commissie ieder jaar 

wisselt. In overleg met de commissie is daarom besloten de commissie continu te maken, en meer mensen te 

vragen voor deze commissie. hierdoor is er een langer traject om kano’s te bouwen, en meer ervaring aanwe-

zig. dit komt ten goed aan het werkplezier van de commissie en de kwaliteit van het eindproduct.
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6.3 Commissieledenoverzicht 2007

Aktiviteitencommissie
Ruben Langeveld (V) (+)
Joris Boss (S) (+)
Joost Seuren (P) (+)
Wiebe Zijlstra (PR-E) (+)
Thijs Teunissen (PR-I) (+)
Tom de Boer (+)
Daan Spikker (-)
Remco Platerink (-)
Tony Damen (-)
Niels Vossebeld (-)
Rick Visser (-)

Almanakcommissie 2007
Mark van der Meer (V)
Michiel van Vilsteren (S)
Mark van Berchum (P)
Guido Nijenhuis (PR-E)
Jorick Velema (Lay-out)

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

Boekencommissie
Johannes Dijkstra (+)
Ynze Goinga (+)
Rogier Janssen (+)
Otto Coster (-)
Guido Nijenhuis (-)

Borrelcommissie
Bart Willems (V)
Pieter Tiemessen (S)
Arjan Apperlo (P)
Mark de Roij (Voorraad)
Michiel van Vilsteren (PR-I)
Sanne Winkelhuijzen (PR-I)
Quirina de ruiter
akke bakker
ton heijnen
Wouter Maat
jarco grapendaal
daan amperse
stéphanie reijnders
tamar Wissing
Harm Gerrit Nomden (+)
Gé Jeukens (+)
Walter van der Schoot (+)
Paulien Koeneman (+)
Roel Massink (-)
Roel Reuser (-)
Evert van Lieshout (-)
Robin Nieland (-)
Maarten Cannegieter (-)
Gerco Huisman (-)
Desireé Rutten (-)

InterExcie
Marijn van den Berg (V)
Casper Rood (S)
Rinse Joustra (P)
Christian beltman
Ferdinand van den brink
Reinier Reijnhoudt (+)
Ruurd Bosma (+)
Roelof Veen (+)
Auke Terlouw (-)

Introkampcommissie 2007
Wim Smits (V)
Daan Amperse (S)
Thijs Homan (P)
Evert Jan Hes (PR-E)
Yuri Mastenbroek (PR-I)
niek rolink

Kascommissie
Joost van Blokland (V)
Harold Topper (S)
niels Fikse 
robin nieland

Mediacommissie
bart boeschen hospers
bouke vrind
Chu-hui lin
allard katstra
Marc Draak (+)

Onderwijscommissie
janet van delden
otto Coster
Eva Kunst (+)
Harm-Jan Idema (+)
Lianne van der Weerd (+)
Erik Horstman (-)
Pieter Stek (-)

Raad van Advies
Maarten Cannegieter
jorik Chen
Frank jacobsen
jitta Meijer
Lieuwe Krol (-)
Harold Topper (-)

Studiereiscommissie
Frank Aarns (V)
Arjan Zeekant (S/P)
Marco ten Klooster (PR-E)
Jasper Middelkamp (Reis)
Coen Obdeijn (Excursies)
Reinout de Oude (Onderwijs)

Symposiumcommissie 2007
Marnix van Berchum (V)
Meinte Vierstra (S)
Marcel van der Waard (P)
Peter Kant (PR-E)
Ton Loesink (Dagcommissaris)

Symposiumcommissie 2008
Wing Yan Man (V)
Mark Roelofsen (S)
Daan Spikker (P)
Srdjan Timotijevic (PR-E)
Giel Haarsman (Dagcommissaris)

Bouwcommissie (+)
Daniël Tollenaar (V)
Sevrien Ferrée (S)
Frank Aarns (P)
Robin Maatjes (PR-E) (-)
jeroen heesbeen
johan de Waard
sander dekens

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

Buitenlandreiscommissie 2008
Jaap Luiten (V)
Rik Goossens (S)
Jeroen van der Stee (P)
Yuri Mastenbroek (PR-E)
Thijs Homan (PR-I)
Wim Smits (Excursies)
Len van den Heuvel (-)

ConcepTueelcommissie
Mark van Berchum (V)
Rene Wichers (S)
Stephan van der Horst (PR-E)
henk barmentlo
joël Meijers
Martijn oude vrielink
Mark van der Meer
Sander Dekens (+)
Ilja Kamphuis (+)
Peter Schoonderbeek (+)
Niels Vossebeld (+)
Jan Lodewijks (-)
Jos Hopmans (+/-)

Eerstejaarscommissie 2006
Ilja Kamphuis (V)
Nine van der Scheur (S)
Lianne van der Weerd (P)
Robin Maatjes (PR-E)
Rik Goossens (PR-I)
nienke schuurman
len van den heuvel
jeroen van der stee

Eerstejaarscommissie 2007
Eva Kunst (V)
Marc van den Berg (S)
Kevin Neessen (P)
Chiel de Wit (PR-E)
Mariska Winter (PR-I)
johannes dijkstra
heleen de Fooij
ronald huismans
Marcel otto

Galacommissie 2007
rik arends
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Binnen dit hoofdstuk wordt het financieel jaar-
verslag besproken. Hierin worden algemene 
zaken omtrent de financiële zaken besproken 
en de afrekening, zowel de algemene als die 
van commissies.

financieel
jaarVerslag 2007
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7 financieel jaarVerslag 2007

7.1 algemeen

In dit deel van het verslag zullen de financiële zaken van de vereniging afgelopen jaar naar voren komen.

7.1.1 Boekhouding

In het begin van het jaar waren er problemen rondom de boekhouding. exact moest op een andere computer 

worden gezet, wat betekende dat er geen boekhouding kon worden gedaan. dit heeft ongeveer twee maanden 

gespeeld, wat voor een achterstand bij het boekhouden heeft gezorgd. In die periode is er ook geen inzicht 

geweest in debiteuren, wel zijn declaraties en facturen betaald. hierover zijn briefwisselingen geweest met de 

kasCo, rva en het bestuur. In de periode tot de halfjaarlijkse alv is er hard gewerkt de achterstand ongedaan 

te maken. dit is gelukt, en in het verdere bestuursjaar is de boekhouding normaal bijgehouden, waardoor geen 

extra problemen zijn ontstaan.

7.1.2 Sponsoring

de sponsoring is dit jaar veel hoger uitgevallen dan begroot. een van de redenen hiervan is dat bedrijven meer 

geinteresseerd zijn in de website. door de vorig jaar vernieuwde website trekken banners meer aandacht, en 

zijn er bedrijvenpagina’s, een vacaturebank en nieuwsitems. hierdoor is er meer sponsoring binnen gehaald op 

de website dan begroot. daarnaast zorgt ook de Conceptueel voor meer inkomsten. advertentie-inkomsten zijn 

gestegen, zowel door een groter aantal advertentie als de stijging van de prijs van advertenties. tevens heeft 

de almanak meer sponsoring gerealiseerd dan begroot. 

 eindsaldo
het eindsaldo van de afrekening is behoorlijk positief uitgevallen. dit is gedeeltelijk in het eerste half jaar voor-

zien, waardoor er besloten is op de halv voorzieningen aan te maken. van deze voorzieningen is echter maar 

een klein deel gebruikt, omdat enkele dingen niet doorgingen, en voor andere zaken sponsors werden gevon-

den. daarnaast bleken bijna alle commissies positief te draaien t.o.v. de begroting. hierdoor is het eindsaldo erg 

hoog. er zal voor de av een voorstel komen over een verdeling van het saldo aan voorzieningen. 

 Incasso
afgelopen jaar is er voor het eerst gewerkt met incasso’s. dit is vorig jaar aan het eind van het jaar ingevoerd, 

maar er is toen weinig mee gewerkt. dit jaar is er echter wel veel gebruik van gemaakt en het is zeer goed be-
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vallen. er zijn minder debiteuren, er hoeft niet meer gewerkt te worden met de contante betaling van activiteiten, 

en activiteiten kunnen sneller afgerond worden.

7.2 afrekening

In deze paragraaf wordt toelichting gegeven op een aantal posten. hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de 

posten waarbij de afrekening noemenswaardige verschillen vertoont in vergelijking met de begroting.

 Consumpties
op deze post is ruim verlies geleden, waar een batig saldo was begroot. dit is veroorzaakt door de verkoop 

van soep en snoep in de Concept-kamer. het blijkt dat leden soms niet betalen, en toch snoep meenemen. het 

is moeilijk hier tegen op te treden, en er zal dus over nagedacht moeten worden of Concept dit moet blijven 

aanbieden. 

7.2.1 Computerpark

het Computerpark is duurder uitgevallen dan begroot. dit komt onder andere omdat naast nieuwe computers 

ook de server vernieuwd moest worden. daarnaast is er een pc voor videobewerking gekocht, welke duurder 

is dan de andere computers. het computerpark is nu goed uitgerust en de commissies die er veel moeten 

werken, zoals de almanakcommissie en Conceptueel, zijn zeer tevreden over de werking en snelheid van de 

computers. 

7.2.2 Kamerverbouwing

de kamerverbouwing is ook duurder uitgevallen van begroot. de kamer is nu echter wel goed onder handen 

genomen, waar meerdere jaren profijt van hebben. Tevens moet hier worden opgemerkt dat het LCD-scherm 

een nieuwe bron van inkomsten zal worden, en deze investering zich dus terug zal verdienen.

7.2.3 Commissie-etentjes

het bestuur heeft dit jaar ervoor gekozen geen commissie-etentjes te houden. na één commissie-etentje bleek 

dit geen effectieve methode commissies te bedanken of met commissies een goede band op te bouwen. daar-

naast bleek hierdoor ook geen betere  band tussen bestuur en commissie te ontstaan. het begrote bedrag is 

gebruik voor een presentje voor de commissieleden, om zodoende toch als bestuur de commissie te bedanken 

voor hun inzet.
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7.2.4 Organisatiekosten

deze post is hoger uitgevallen, aangezien de studiereiscommissie een bijdrage kreeg voor pakken. deze 

kosten waren niet begroot, omdat tijdens het goedkeuren van de begroting nog niet was besloten dat er een 

studiereis zou plaatsvinden. daarnaast is er ook voor gekozen portokosten en printkosten niet per commissies 

uit te splitsen, tenzij een bepaalde commissie hier aanzienlijke bedragen aan heeft besteed. hierdoor zijn de 

print- en portokosten ook hoger uitgevallen dan begroot.

7.2.5 Commissies

enkele commissies hebben ook een ander saldo behaald, dan begroot. In dit stuk enige uitleg hierover. de 

symposiumcommissie heeft afgelopen jaar ruim 2000 euro positief gedraaid. omdat in eerste instantie de 

sponsoring tegenviel, is er rekening mee gehouden dat er minder geld beschikbaar was. op het laatste moment 

trok de sponsoring toch aan, waardoor er positief is gedraaid. 

ook de betonkanorace heeft een positief resultaat neergezet van bijna 3000 euro. voornamelijk omdat er 

rekening gehouden is met meer kosten aan terreinreparatie en activiteiten naast de race. verder vielen kosten 

mee, en liep de sponsoring goed. 

het introkamp heeft een verlies van ongeveer 1400 euro geleden. dit is te wijten aan de lage opkomst eerste-

jaars, waardoor de vaste lasten relatief hoog waren. daarnaast traden er ook enkele onvoorziene posten op.

de boekencommissie heeft dit jaar een klein saldo overgehouden. de kleine marge die op boeken wordt gehe-

ven,  is voornamelijk om onvoorziene kosten bij de commissie op te vangen. doordat de betalingen nu echter 

via een pIn-apparaat van bruna lopen, en er met machtigingen wordt gewerkt, is deze marge niet meer nodig. 

vanaf volgend jaar wordt deze marge niet meer geheven, 

de borrelcommissie heeft dit jaar ook meer inkomsten gehaald dan vorig jaar. dit is voornamelijk gekomen om-

dat er een nieuw contract met grolsch is afgesloten, en er nu meer fustenkorting wordt verkregen. daarnaast 

zijn ook de prijzen van drank licht gestegen, omdat er onder inkoopsprijs werd verkocht.

7.2.6 Onvoorzien

de post onvoorzien heeft dit jaar een redelijke hoeveelheid geld binnengehaald en relatief weinig uitgegeven. 

de inkomsten zijn voornamelijk gekomen vanwege fouten in de afronding van de boekhouding van vorig jaar. 

als noemenswaardige kostenpost op deze post is te melden dat er schade is gereden met een gehuurd busje. 

daarnaast zijn hier ook enkele debiteuren van 2005 afgeboekt, aangezien deze mensen niet meer zouden be-

talen. hier is nog wel een poging tot gedaan, maar dit heeft niet mogen baten.
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 afrekening Concept 2007

Begroot Werkelijk

Post (Algemeen) Inkomsten Uitgaven Saldo Inkomsten Uitgaven Saldo

1 Contributie € 5800,00 € - € 5800,00 € 5785,75 € - € 5785,75

2 Subsidie € 7500,00 € - € 7500,00 € 6656,00 € - € 6656,00

3 Rente € 500,00 € - € 500,00 € 500,69 € - € 500,69

4 Vervallen crediteuren € 2200,00 € - € 2200,00 € 2174,24 € - € 2174,24

5 Verwachte sponsoring € 2000,00 € - € 2000,00 € 1500,00 € - € 1500,00

6 Website € 4000,00 € - € 4000,00 € 7300,00 € - € 7300,00

7 De Brug € 150,00 € 300,00 € -150,00 € 575,00 € 568,14 € 6,86

8 Borrelkelder € 2016,00 € 5000,00 € -2984,00 € 2907,00 € 6116,32 € -3209,32

9 Voorzieningen € - € 700,00 € -700,00 € - € - € -

10 Nieuw computerpark € - € 2600,00 € -2600,00 € 700,00 € 4909,62 € -4209,62

11 Representatiekosten € 600,00 € 5310,00 € -4710,00 € 570,00 € 4839,32 € -4269,32

12 Organisatiekosten € - € 10610,00 € -10610,00 € 249,48 € 12541,85 € -12292,37

13 Consumpties € 3800,00 € 3500,00 € 300,00 € 4935,53 € 5276,34 € -340,81

14 Vakbladen en boeken € - € 417,00 € -417,00 € - € 556,53 € -556,53

15 Verbetering verenigingsruimten € - € 1500,00 € -1500,00 € - € 2350,44 € -2350,44

16 Reservering lustrum € - € 750,00 € -750,00 € - € 750,00 € -750,00

17 Onvoorzien € - € 1529,00 € -1529,00 € 2211,45 € 2862,47 € -651,02

Subtotaal (a) € 28566,00 € 32216,00 € -3650,00 € 36065,14 € 40771,03 € -4705,89

Begroot Werkelijk

Post (Commissies) Inkomsten Uitgaven Saldo Inkomsten Uitgaven Saldo

1 Activiteitencommissie € 1500,00 € 2500,00 € -1000,00 € 1676,52 € 2488,95 € -812,43

2 Almanakcommissie € 8500,00 € 4500,00 € 4000,00 € 10273,05 € 5400,00 € 4873,05

3 Bouwcommissie € 1000,00 € 1300,00 € -300,00 € 1600,00 € 2283,57 € -683,57

4 BKR-organisatie 2007 € 30000,00 € 30000,00 € 0,00 € 24777,67 € 21992,12 € 2785,55

5 Boekencommissie € 4000,00 € 4000,00 € 0,00 € 6916,57 € 6419,66 € 496,91

6 Borrelcommmissie € 17750,00 € 16750,00 € 1000,00 € 19881,52 € 16405,74 € 3475,78

7 Buitenlandcommissie € 14000,00 € 14000,00 € 0,00 € 14940,00 € 14816,55 € 123,45

8 ConcepTueelcommissie € 17100,00 € 15100,00 € 2000,00 € 24812,00 € 14717,33 € 10094,67

9 Eerstejaarscommissie € 2000,00 € 2000,00 € 0,00 € 2742,31 € 2184,95 € 557,36

10 Inter-Ex-cie € 1800,00 € 3600,00 € -1800,00 € 1120,59 € 2771,86 € -1651,27

11 Galacommissie € 2500,00 € 2500,00 € 0,00 € 0,00 € 25,40 € -25,40

12 Introcie € 7000,00 € 7000,00 € 0,00 € 7726,38 € 9144,22 € -1417,84

13 Mediacommissie € 0,00 € 200,00 € -200,00 € 0,00 € 64,49 € -64,49

14 Onderwijscommissie € 500,00 € 550,00 € -50,00 € 0,00 € 47,00 € -47,00

15 Symposiumcommissie € 10000,00 € 10000,00 € 0,00 € 12080,00 € 9667,55 € 2412,45

Subtotaal (b) € 117650,00 € 114000,00 € 3650,00 € 128546,61 € 108429,39 € 20117,22

Totaal (a+b) € 146216,00 € 146216,00 € 0,00 € 164611,75 € 149200,42 € 15411,33

Eindsaldo: € 15411,33


