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VOORWOORD 

 

U staat op het punt het beleidsplan van studievereniging Itiwana te lezen. Wij waarderen het zeer 

dat u dermate betrokken bent bij de vereniging. In dit beleidsplan worden de plannen van het 25e 

bestuur der studievereniging Itiwana aan u gepresenteerd, bestuursjaar 2017/2018. 

 

Allereerst worden de opgestelde beleidspijlers nader toegelicht. Deze pijlers staan het komende 

jaar centraal binnen de studievereniging Itiwana. Vervolgens zal ieder bestuurslid individueel 

ingaan op deze pijlers, waarbij concrete plannen worden besproken. Daarnaast worden de 

commissies en hun bijbehorende plannen gepresenteerd, uiteraard met ruimte voor eigen 

inbreng van de commissie zelf.  

 

Zoals voorgaande jaren is er een schema toegevoegd dat de nieuwe commissiesamenstelling toont 

en worden interne en externe contacten van Itiwana overzichtelijk voorgesteld.  

 

Namens het 25e bestuur der studievereniging Itiwana, 

  

Laure Lemeire 

Voorzitter 2017/2018 
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COMMISSIEBOOM 

Hieronder is een afbeelding te zien ter illustratie van de samenwerkingsverbanden en commissies 

van Itiwana.  
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OVERKOEPELENDE PLATFORMEN  

 

VERO  

De VerO staat voor het verenigingenoverleg, met als deelnemers in de vergaderingen alle 

voorzitters van de studieverenigingen Labyrint, SPIL, Emile en Itiwana, respectievelijk behorend 

bij de studies Psychologie, Politicologie, Pedagogische Wetenschappen en Culturele Antropologie 

en Ontwikkelingssociologie. Dit is zeer belangrijk voor het onderhouden van intensief contact met 

de andere verenigingen en om inzicht te krijgen in de gangbare zaken binnen de Faculteit der 

Sociale Wetenschappen. Al vanaf het begin van dit bestuursjaar zijn de onderlinge contacten met 

de gangbesturen goed geweest.  

 

STOP  

De StOP staat voor Studieverenigingen Overleg Platform, waarin alle voorzitters deelnemen van 

alle studieverenigingen die zich in Leiden bevinden. Onderwerpen die een algemeen belang 

uitstralen richting de Universiteit Leiden worden hier besproken en de uitkomsten hiervan 

worden, waar mogelijk, naar buiten gebracht. Daarnaast biedt het ook een platform om kennis uit 

te wisselen met betrekking tot de organisatie binnen een studievereniging.  

 

FSP 

FSP staat voor Facultair Studenten Platform, een platform waarin elke vereniging in de Faculteit 

Sociale Wetenschappen vertegenwoordigd is door middel van een lid uit het bestuur, een lid van 

de Opleidingscommissie en een student-lid van het Departementsbestuur. 

 

LASSA 

LaSSA staat voor Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie en is verantwoordelijk voor 

het onderhouden van nauwe samenwerkingsverbanden tussen de faculteitsvereniging EOS en 

met de studieverenigingen Kwakiutl, Umoja, Djembé en Itiwana en, respectievelijk afkomstig uit 

Amsterdam, Nijmegen, Utrecht en Leiden.  

 

WDO 

Het WDO is een studentenorganisatie die verbonden is met het Instituut der Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden. Het WDO organiseert 

maandelijks discussieavonden over thema's gerelateerd aan culturele antropologie en 

ontwikkelingssociologie. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband met Itiwana, dat dit jaar 

opnieuw voortgezet zal worden.  
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INSTITUUT DER CA-OS 

Door een verbeterd contact en zicht op processen die gaande zijn binnen de FSW, wordt er 

gewerkt aan een eenduidig beleid vanuit de studieverenigingen naar de Faculteit toe. Ook wordt 

er gewerkt aan structurele vergaderingen met staf van het Instituut der CA-OS en een duidelijkere 

communicatielijn met de Opleidingscommissie. Wij streven ernaar gestructureerde ontmoetingen 

te hebben met zowel het Instituut als de Opleidingscommissie. 

 

DIO 

Dit overlegorgaan is bestemd voor het student-lid van het Instituutsbestuur, de voorzitter van 

Itiwana en de studentleden van de Opleidingscommissie. Het is bedoeld om het contact tussen 

Itiwana en het Instituutsbestuur en de Opleidingscommissie goed te houden. Het is de bedoeling 

dat DIO regelmatig bij elkaar komt. Op die manier kunnen de overlegorganen adviezen uitwisselen 

die van pas kunnen komen bij de vergadering van de Opleidingscommissie. 
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KORTE EVALUATIE 2016/2017 

 

Het 24e bestuur der studievereniging Itiwana heeft bij het opstellen van het beleidsplan de 

volgende pijlers opgesteld: communicatie en innovatie. Aan de hand van deze pijlers zal een korte 

evaluatie volgen.  

 

COMMUNICATIE 

Met communicatie als pijler wilde bestuur XXIV ervoor zorgen dat Itiwana een professionele 

houding uitstraalde, zonder daarbij het laagdrempelige karakter van de vereniging te verliezen. 

Ze hebben zich telkens gepast gekleed en in hun communicatie hielden ze rekening met elke 

specifieke situatie. Er werd zorgvuldig geselecteerd in de berichtgeving om een overvloed aan 

berichten te vermijden en er werd een opzet gemaakt om de promotie te reguleren aan de hand 

van een promotiekalender. In de praktijk bleek een papieren promotiekalender niet ideaal en wij 

zullen dit idee dan ook verder uitwerken. Door te investeren in een sterke onderlinge band is de 

communicatie binnen het bestuur vlot gegaan. Het Hok werd aantrekkelijk gemaakt door leuke 

quotes en een verjaardagskalender op te hangen, wat ook de leden dichter bij elkaar bracht. Dit 

willen we zeker meenemen naar ons bestuursjaar, om zo een fijne samenwerking en een gezellige 

sfeer te garanderen.  

 

INNOVATIE 

De pijler innovatie heeft bestuur XXIV succesvol volbracht. Er werden heel wat leuke, nieuwe 

activiteiten georganiseerd zoals thema-borrels en de ITI Talk. Verder werd een ideeënbus buiten 

het Hok geïnstalleerd, waar leden anoniem hun ideeën en feedback in kwijt konden en bracht 

bestuur XXIV een vernieuwde versie van het Huishoudelijke Reglement uit. De archiefkasten 

werden opgeschoond, een nieuw CRM-systeem opgezet en de kledinglijn was wederom een succes 

bij de leden. Ook werd er hard gewerkt aan een almanak, die in november 2017 verspreid wordt 

onder de leden. Zoals gepland werd er een nieuwe drukker gevonden, maar door een moeilijke 

samenwerking zullen we dit jaar wederom op zoek gaan naar een nieuwe drukker.  
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ITIWANA ALGEMEEN 

 

Met de beleidsplannen van voorgaande jaren in ons achterhoofd hebben we gekozen voor de 

pijlers ‘organisatie’ en ‘verdieping’. We willen actief nadenken over hoe Itiwana als 

studievereniging een meerwaarde kan zijn voor studenten Culturele Antropologie en 

Ontwikkelingssociologie. We hechten hierbij belang aan een goede organisatie en duidelijke link 

met de studie.  

VERDIEPING 

Aangezien Itiwana een studievereniging is, vinden we het belangrijk dat studenten Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie voldoende mogelijkheden hebben om zich te verdiepen 

in antropologisch gerelateerde thema’s. Binnen elke commissie zal er actief nagedacht worden 

welke activiteiten interessant kunnen zijn voor de leden en hierbij de link met de studie zo goed 

mogelijk waarborgen. We gaan ook extra aandacht geven aan samenwerkingen met externe 

partijen die relevant kunnen zijn voor onze leden. We hopen hierdoor leden die nog niet of minder 

actief zijn meer te betrekken bij Itiwana. Verder zullen we ook peilen naar de interesses van de 

leden, zodat we de activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk kunnen aanbieden.  

 

Daarnaast hechten we ook veel belang aan de studievereniging als medium om studenten 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in contact te brengen met elkaar. Itiwana 

profileert zich al jaren als laagdrempelig, toegankelijk, educatief en bovenal gezellig en dit 

karakter willen we dit jaar wederom waarborgen.  

 

1. Door in te spelen op de resultaten van de enquête, die vorig jaar verspreid is onder onze 

leden, hopen we de juiste balans tussen educatieve, feestelijke en andere gewenste 

activiteiten te vinden. Dit jaar zullen we twee enquêtes onder de leden verspreiden: één 

in november om te polsen naar de verwachtingen van de leden en één in juni om te 

evalueren op de georganiseerde activiteiten. We zullen leden ook wijzen op het bestaan 

van de ‘ideeënbus’, waar ze indien gewenst volledig anoniem ideeën of meningen in kwijt 

kunnen.  

2. Ouderejaars- en internationale studenten willen we betrekken door zoveel mogelijk 

relevante informatie in het Engels beschikbaar te stellen. Dit zullen we doen door onderin 

elke Itiweek en toegankelijk Facebookevenement een korte Engelse samenvatting te 

plaatsen. De maandflyer zal opnieuw in het Nederlands en Engels beschikbaar zijn en 

daarnaast proberen we ook enkele activiteiten in het Engels te houden.  
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3. Het Hok willen we aantrekkelijk houden voor de leden door onder andere de ‘Antro’s Be 

Like…’ bij te houden op het prikbord, de maandkalender bij te houden op het whiteboard 

en opnieuw een verjaardagskalender te maken. Daarnaast zullen we elke dinsdag een 

nieuw ‘Dilemma op Dinsdag’ ophangen. Op deze manier hopen we de leden aanzet te 

geven tot een leuk gesprek of interessante discussie. De dilemma’s zullen grotendeels 

afkomstig zijn van de bestaande ‘Dilemma op Dinsdag’-database, maar we zullen ook 

proberen om zelf enkele antropologisch dilemma’s te maken.  

4. We zullen de drinks, welke twee keer per maand plaatsvinden in de Odessa, zo 

aantrekkelijk mogelijk maken. Wederom willen we dit doen aan de hand van thema-

drinks. Op deze manier hopen wij dat de leden te allen tijde betrokken blijven bij Itiwana 

en elkaar buiten de collegezaal om beter leren kennen.  

5. Op aanraden van het bestuur XXIV nemen er dit jaar geen Itiwana leden, maar opnieuw 

bestuursleden plaats in het LaSSA-bestuur. Renée Mudde (Assessor Onderwijs 

2016/2017) wordt Voorzitter en Lina De Los Rios Torres (Assessor Onderwijs 

2017/2018) wordt Penningmeester van het LaSSA-bestuur 2017-2018. Aangezien beide 

leden actief zijn binnen Itiwana en tevens een belangrijke positie innemen in het LaSSA-

bestuur, hopen we dat dit de samenwerking extra bevorderd. Dit jaar zal Samoa Greeve 

Itiwana vertegenwoordigen in de LaSSA-congrescommissie.  

ORGANISATIE 

Organisatie brengt orde en overzicht, waardoor taken eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden.  

Het vereist een vlot samenwerkingsverband waarbinnen communicatie en reflectie centraal 

staan.  

 

Binnen het bestuur en de commissies willen we dit bereiken door duidelijke afspraken te maken 

en regelmatig onze werkwijze te evalueren. Ook zal het creëren van een open sfeer de onderlinge 

samenwerking bevorderen. Hierbij is kennis en begrip over elkaar en elkaars activiteiten van 

belang. Onze leden zullen we via verschillende kanalen op de hoogte houden van al het nieuws 

binnen en buiten de vereniging. Door nauw contact te onderhouden met de leden weten we op 

onze beurt ook wat er binnen de vereniging speelt.  

 

Onder organisatie valt ook het overzicht in het Hok en de archieven bewaren. Met het Lustrum in 

aantocht is een duidelijke en logisch gestructureerde informatievoorziening, zowel online als op 

papier, noodzakelijk. We willen ervoor zorgen dat de voorbereidingen voor deze feestelijke 

verjaardag gestart worden en de overdracht zo vlot mogelijk verloopt. Daarnaast willen we ook 

van het Hok wederom een fijne plek maken waar alle leden zich welkom voelen.  
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Concrete stappen ‘Organisatie’ 

6. We spreken met elkaar af transparant te communiceren en onderling eerlijk te zijn zodat 

iedereen zijn of haar taak naar behoren kan uitvoeren. Om iedereen betrokken te houden, 

plannen we zowel binnen het bestuur als binnen de commissies voldoende evaluatie- en 

reflectiemomenten. We willen als bestuur een eenheid uitstralen door uniforme 

informatie naar buiten te dragen. Door ons aan het hokschema te houden, zorgen we 

ervoor dat er telkens tussen tien en vijf uur een bestuurslid in het Hok aanwezig is om 

vragen te beantwoorden.  

7. We willen ook dit jaar de thee- en tosti-uurtjes organiseren voor leden van Itiwana in het 

Hok om enerzijds de afstand tussen het bestuur en de leden te overbruggen en anderzijds 

om leden op laagdrempelige wijze de ruimte te geven om hun meningen, tips en feedback 

kenbaar te maken bij ons. Hierbij zullen we de uurtjes geregeld creatief invullen door er 

knutseluurtjes aan toe te voegen of iets anders aan te bieden bij speciale (feest)dagen. 

8. Met de evaluatie van voorgaande jaren in ons achterhoofd, zullen we geen vast 

opruimschema hanteren om het Hok schoon te houden. We spreken af dat elk bestuurslid 

tijdens de hokdienst zal opruimen en afwassen. We zullen elkaar aan deze afspraak 

herinneren en in geval van grove nalatigheid een alternatieve oplossing bedenken. 

Halverwege het jaar staat een grote schoonmaak gepland, waarbij we het Hok grondig 

onder handen zullen nemen. In samenspraak met (oud)-leden zullen we spullen uit het 

Hok een nieuwe thuis geven via een veiling of toevertrouwen aan duurzame initiatieven.  

9. Door te investeren in duurzaam plastic bestek, bekers en borden willen we vermijden dat 

voor elke commissie-activiteit of eetgelegenheid in het Hok wegwerpbestek, -bekers en -

borden worden aangekocht. Hierdoor besparen we niet alleen geld, maar verminderen we 

ook de productie van plastic.  

10. We zullen erop toezien dat alle documenten, zowel op papier als digitaal, overzichtelijk en 

volledig opgeslagen worden. Naast het bijhouden van de archiefkasten, zullen Laure 

Lemeire en Manon Delhaas ook de online archieven (Public DFS) onder handen nemen. 

We willen meer overzicht creëren door bestanden logisch te benoemen en in de juiste 

mappen op te slaan, zodat deze gemakkelijk terug te vinden zijn.  

11. Er worden binnen het bestuur en de commissies duidelijke afspraken gemaakt over wie 

bevoegd is voor het contact met verschillende externe partners.  

12. Promotie wordt als vast puntje opgenomen in de agenda van de bestuursvergaderingen. 

De Assessor Publicatie, Christien van de Pavert, overloopt hierbij de promotie-agenda en 

andere bestuursleden hebben de kans om hun aankomende promotie mee te delen. Het 

promotieschema wordt beheerd in een Google Drive-document door de Assessor 
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Publicatie. Het bestuur heeft hier tot toegang, maar mag niets op eigen initiatief bewerken. 

Op deze manier hopen wij dat de promotie overzichtelijk blijft voor het bestuur en dat de 

leden niet overspoeld worden met promotieberichten.   

13. De draaiboeken zullen we strak bijhouden en aan het einde van het jaar aanpassen, indien 

mogelijk in samenspraak met de commissies. We streven ernaar om de draaiboeken tijdig 

aan het nieuwe bestuur te bezorgen zodat zij op de hoogte zijn van hun taken en deze 

zonder problemen kunnen aanvangen.  

14. Wederom willen we zorgen voor een vlotte bestuursoverdracht. In functie van het drukke 

Lustrumjaar zal de bestuur sollicitatie eerder in het jaar plaatsvinden. Er zal een 

gezamenlijk inwerkmoment voor de vakantie en een individueel inwerkmoment na de 

vakantie gepland worden met het nieuwe bestuur. Daarnaast zullen we ook een 

bijeenkomst organiseren waarbij de Lustrumcommissie hun plannen voor het Lustrum 

met het nieuwe bestuur zal doornemen.   

15. In 2018 viert Itiwana het 5e Lustrum. Om deze feestelijke verjaardag in goede banen te 

leiden, wordt een Lustrumcommissie opgericht. Onder begeleiding van de Assessor 

Extern, Claudia Nieuwenhuis, zal de Lustrumcommissie in het tweede semester (2017-

2018) van start gaan met de voorbereidingen van het Lustrum en het onder begeleiding 

van bestuur XXVI in het eerste semester (2018-2019) organiseren. De Lustrumcommissie 

zal dus niet de academische jaarkalender, maar een gewoon kalenderjaar aanhouden. De 

Lustrumcommissie zal andere commissies begeleiden in het grootser maken van 

activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Gala, maar ook zelf activiteiten organiseren.  
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VOORZITTER 

Laure Lemeire 

Voorzitter 2017/2018 

 

TAKEN  

Ik zal dit jaar de voorzittersrol op me nemen. Hierbij horen verschillende specifieke taken en heb 

ik daarnaast enkele taken voor mijzelf opgesteld aan de hand van wat ik belangrijk vind en wil 

bereiken dit jaar. Ik fungeer als centraal aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de vereniging. 

Zo houd ik het overzicht en kan ik me actief opstellen om het karakter van Itiwana te waarborgen. 

 

1. Binnen de vereniging en haar bestuur is het mijn taak om algemene zaken onder controle 

te houden. Hiervoor neem ik een rol in als centraal aanspreekpunt voor de overige 

bestuursleden en voor Itiwana-leden. 

2. Extern vertegenwoordig ik Itiwana bij de volgende platformen en activiteiten:  

a. VerO 

b. StOP 

c. FSP 

d. Voorlichtingsactiviteiten 

e. Instituut der CA-OS 

3. Alle binnenkomende e-mails op het e-mailadres ‘voorzitter@itiwana.org’ verwerk ik.  

4. Bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen (ALV) worden door mij gepland 

en geleid.  

5. Ik ben contactpersoon voor het WDO. 

6. Op voorlichtingsdagen en alle andere dagen tijdens mijn bestuursjaar zal ik een 

representatief beeld van Itiwana neerzetten. 

7. Ik ben voorzitter van de Survivalcommissie.  

 

VERDIEPING 

Als gezicht van de vereniging is het mijn taak een goed beeld uit te dragen, gefocust op 

doelgerichtheid, representativiteit en openheid. Dit beeld zal ik ook uitdragen naar de andere 

organen binnen het Instituut, overkoepelende organisaties en nieuwe studenten.  Ik zal ervoor 

zorgen dat Itiwana bekend blijft staan als een open, leuke én serieuze studievereniging waar 

iedereen welkom is.  

 

Concrete stappen ‘Verdieping’ 
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1. Mijn medebestuursgenoten zal ik adviseren en ondersteunen in de organisatie van 

nieuwe, antropologisch gerelateerde activiteiten door open te staan voor hun plannen en 

de organisatie nauw op te volgen. Wanneer nodig zal ik de ideeën voorleggen in een 

bestuursvergadering, zodat we gezamenlijk de mogelijkheden kunnen bekijken. 

2. Vanuit Itiwana zal ik meehelpen aan de organisatie van het interfacultair congres van het 

Studieverenigingen Overleg Platform (StOP). Zelf organiseer ik graag evenementen en 

activiteiten en ik hoop door samen te werken met andere verenigingen mijn vaardigheden 

verder te ontwikkelen en praktische tips mee te nemen uit hun manier van organiseren.  

3. Elke dinsdag zal ik een nieuw ‘Dilemma op Dinsdag’ ophangen in het Hok.  

4. De resultaten van de voorgaande enquête zal ik bespreken met mijn 

medebestuursgenoten en ik zal er samen met de Secretaris, Manon Delhaas, voor zorgen 

dat een nieuwe enquête verzonden wordt aan het begin en het einde van het jaar.  

5. Mijn ervaring als jeugdleider en bergsporter wil ik in de Survivalcommissie inzetten bij 

het maken van grotere spelen en deze waar mogelijk een extra avontuurlijke invulling 

geven.  

 

ORGANISATIE 

Om ons bestuursjaar efficiënt te laten verlopen, is een goede organisatie en samenwerking vereist. 

Als Voorzitter houd ik overzicht over de planning en zorg ik voor duidelijke communicatie 

hierover binnen het bestuur, naar de leden en externe partners toe. Ik streef ernaar om te allen 

tijde op de hoogte te zijn van de bezigheden van mijn medebestuursgenoten en commissies. In het 

kader van het naderende Lustrumjaar zie ik er ook op toe dat alles op orde wordt gebracht en dat 

de informatieoverdracht soepel verloopt. Door duidelijke communicatie, evaluaties en coaching 

binnen het bestuur wil ik een positieve en open samenwerking waarborgen.   

 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

6. Ik zorg dat de agenda van de wekelijkse bestuursvergaderingen een overzicht bevat met 

de aankomende activiteiten die relevant zijn voor het bestuur, zodat mijn 

medebestuursgenoten ten alle tijde op de hoogte zijn van de planning.  

7. Na elke vergadering zal ik de jaarplanning in de bestuur Google Drive aanpassen, zodat de 

Assessor Publicatie, Christien van de Pavert, de promotie-agenda hierop kan baseren. 

8. Ik zal het bestuur stimuleren om alle draaiboeken actief bij te houden en aan te passen, 

zodat deze tijdig en volledig up-to-date bij hun opvolger terecht komen.  

9. Via leuke zinspeling zal ik mijn medebestuursgenoten motiveren om hun taken optimaal 

uit te voeren. Ik wil uitproberen hoe zinspeling in een meer zakelijke setting kan werken 

en hieruit leren.  
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10. Elke twee maanden zal ik een moment inplannen om de werking binnen het bestuur te 

evalueren. Hierbij zal ik zowel individuele- als groep-gerelateerde aspecten aan bod laten 

komen aan de hand van bepaalde methodieken die ik leerde als hoofdanimator. 
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SECRETARIS 

Manon Delhaas 

Secretaris 2017/2018 

 

TAKEN  

Dit jaar zal ik als Secretaris de taken zoals hieronder beschreven op mij nemen. Deze specifieke 

taken heb ik voor mijzelf opgesteld op basis van wat ik belangrijk vind en wat ik dit jaar wil 

bereiken. Ik zal deze taken als leidraad nemen in het vervullen van mijn functie als Secretaris.  

1. Schriftelijke post zal ik op gepaste manier verwerken.  

2. Ik zal het e-mailadres info@itiwana.org beheren.  

3. Ik ben verantwoordelijk voor het notuleren van bestuursvergaderingen en ALV’s.  

4. Ik verwerk alle nieuwe in- en uitschrijvingen in het ledenbestand.  

5. Wanneer bestuursleden hierom vragen maak ik vanuit PC-Leden actuele maillijsten of 

adreslijsten. 

6. Het vriendenbestand van het Facebookaccount ‘Iti Wana’ zal ik waar nodig bijwerken.  

7. Ik houd overzicht over de besloten Facebookgroepen Itiwana en Dumpiwana en zal indien 

nodig mensen toevoegen of verwijderen.  

8. Het archief houd ik up-to-date met schriftelijke post, officiële documenten, ICA’s, Bulletins, 

posters en flyers.  

9. Als medebeheerder van de Itiwanarekening zal ik in samenwerking met de 

Penningmeester, Linde Voorend, toezicht houden op de financiële gesteldheid van de 

vereniging.  

10. Ik zal dit jaar voorzitter zijn van de Reiscommissie.  

 

VERDIEPING 

Als studievereniging kunnen wij een extra dimensie bieden aan de studietijd van onze leden. 

Antropologisch gerelateerde activiteiten en informatie zijn een grote bijdrage hieraan. Als 

Secretaris ben ik er verantwoordelijk voor dat informatie die ik via de mail of post binnenkrijg, 

terecht komt bij de leden of andere bestuursleden.  

 

Concrete stappen ‘Verdieping’ 

1. Ik zal mailcontact onderhouden met externen die mailen over antropologisch 

gerelateerde activiteiten, workshops en bijvoorbeeld stages. In samenspraak met mijn 

medebestuursgenoten zal ik, wanneer mogelijk en relevant, in gesprek gaan met externe 

partijen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en de afstand tussen beide 

mailto:info@itiwana.org
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partijen te verkleinen.  

2. Wanneer dit gevraagd wordt, zal ik inschrijvingen van leden voor externe activiteiten 

beheren en hierover contact houden met de externe partij. Zo zal ik info@itiwana.org 

beschikbaar stellen als aanmeldpunt voor dergelijke externe activiteiten en leden die zich 

aanmelden per e-mail op de hoogte houden van relevante informatie.  

3. Leden kunnen bij mij terecht wanneer zij op zoek zijn naar contactgegevens van 

antropologische organisaties of wanneer zij meer informatie willen over de geplaatste 

berichten op Dumpiwana.  

 

ORGANISATIE 

Een goede organisatie vormt de kern van elk bestuursorgaan. Met oog op komend Lustrumjaar is 

het van belang dat de bestanden en het archief overzichtelijk zijn opgeslagen en opgeruimd, zodat 

bestuur XXVI zich met een goed georganiseerde basis kan focussen op de verjaardag van Itiwana. 

Voor mijn functie zal dit veelal inhouden dat ik digitale bestanden en het archief overzichtelijk ga 

ordenen.  

 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

4. Waar nodig zal ik de archiefkasten opnieuw ordenen en deze orde gedurende het jaar 

behouden. De digitalisering van het archief zal ik voortzetten, door ervoor te zorgen dat 

promotiemateriaal, ICA’s en Bulletins overzichtelijk in de juiste mappen worden 

opgeslagen. Ik zal een begin maken in het digitaliseren van archiefmateriaal dat nog niet 

digitaal beschikbaar is.  

5. Ik ben contactpersoon voor de Antropologen Beroepsvereniging (ABv). Daarnaast zal ik 

samen met de Voorzitter, Laure Lemeire, de vergaderingen van het Studieverenigingen 

Overleg Platform (StOP) bijwonen.  

6. Met regelmaat zal ik een back-up maken van PC-Leden en deze opslaan in een aparte map. 

Dit om te voorkomen dat er belangrijke informatie verloren gaat.   

7. Ik zal er samen met de Voorzitter, Laure Lemeire, voor zorgen dat er een enquête 

verzonden wordt aan het begin en het einde van het jaar om zo naar de verwachtingen en 

feedback van de leden te peilen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@itiwana.org
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PENNINGMEESTER 

Linde Voorend 

Penningmeester 2017/2018 

 

TAKEN  

Als Penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiën van Itiwana. Dit betekent dat ik 

zorg dat alle inkomsten van Itiwana goed besteed worden binnen de vereniging. Ook ben het 

aanspreekpunt voor commissiepenningmeesters. Hieronder zal ik een korte toelichting geven bij 

mijn taken van het komende jaar: 

1. Ik beheer de ING-, ASN-, en SAP-rekening beheren. 

2. Ik houd een financieel jaaroverzicht bij van alle inkomsten en uitgaven, zodat deze 

overzichtelijk en transparant blijven. 

3. Ik stel een begroting op met inachtneming van de adviesbegroting. 

4. Ik zal aan het einde van het jaar en adviesbegroting opstellen voor de Penningmeester van 

2018/2019. 

5. Ik zal in overleg met de kascommissie een financieel halfjaarlijks verslag en financieel 

jaarverslag opstellen en ik zal deze verslagen verantwoorden op de halfjaarlijkse- en 

wissel ALV. 

6. Ik zal ervoor zorgen dat de incassobatch één keer per jaar wordt uitgevoerd, waarmee de 

contributie wordt geïncasseerd.  

7. Ik begeleid de commissiepenningmeesters en houd controle op hun financiën. 

8. Ik houd contact met het WDO, zodat het overzichtelijk blijft waar zij het gekregen geld 

(van Itiwana) aan uit geven. 

9. Ik ben hoofdverantwoordelijke voor de kledinglijn. 

10. Ik ben voorzitter zijn van de ICA-commissie.  

 

VERDIEPING 

Als Penningmeester wil ik doorzetten wat er de afgelopen jaren is gedaan. Ik zal, waar dat mogelijk 

is, de financiële mogelijkheden bekijken voor het verdiepen van de activiteiten, vooral met oog op 

het Lustrum 

 

Concrete stappen ‘Verdieping’ 

1. Ik zal mijn bestuur betrekken bij mijn financiële beslissingen en waarde hechten aan hun 

inbreng over meer verdieping binnen de activiteiten. 

2. Het potje ‘commissie algemeen’ ga ik kritisch beheren. We gaan dit geld uitsluitend 
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uitgeven aan activiteiten die voor antropologische verdieping zorgen. 

3. Ik wil er wederom voor zorgen dat de kledinglijn een leuke link heeft met antropologie 

aan de hand van een illustratie of woordgrapje zoals het ‘All you Mead is love’-tasje uit 

de kledinglijn 2016-2017.  

 

ORGANISATIE 

Als Penningmeester is organisatie van cruciaal belang. Zo zorgt de penningmeester voor het 

bijhouden van alle financiën. Ik zal er dit jaar voor zorgen dat alle inkomsten en uitgaven 

overzichtelijk genoteerd worden, zodat ik deze kan verantwoorden. Dit zal ik verwerken in mijn 

verslagen, zodat de financiën voor alle leden van Itiwana inzichtelijk zijn. Wat verder van belang 

is bij organisatie is de communicatie met de Penningmeesters van de commissies. Door hun 

begeleiding goed te organiseren zal ik ook de financiën van de commissies inzichtelijk houden. 

 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

4. Naar aanleiding van de kascontrole in 2016-2017 zal ik een spaarplan opstellen voor het 

overhevelen van de contributie. Dit spaarplan zal over meerdere jaren voortgezet 

worden1. 

5. Ik zal gedurende het jaar back-ups maken van alle financiële bestanden van het jaar 2017-

2018, zodat deze niet verloren gaan. 

6. Om meer overzicht te creëren zal ik ervoor zorgen dat de Public DFS-map van het online 

archief ‘Penningjuf’ opgeschoond wordt en dat alle verslagen een logische naam krijgen. 

7. Ik zal in overleg met de Assessor Publicatie, Christien van de Pavert, een nieuwe drukker 

zoeken.  

8. Het format van de financiële bestanden van de commissies zal ik updaten door de titels 

kloppend te maken en alle overbodige tabbladen weg te halen. 

9. Samen met de Lustrumcommissie zal ik een overzicht maken met het geld dat 

beschikbaar is voor het Lustrum.  

 

 

  

 

                                                             
1 Zie bijlage 1 voor een uitgebreide uitleg van het spaarplan. 
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ASSESSOR ONDERWIJS 

Lina De Los Rios Torres 

Assessor Onderwijs 2017/2018 

 

TAKEN  

Als Assessor Onderwijs zal ik tijdens het bestuursjaar 2017-2018 verantwoordelijk zijn voor alle 

educatieve taken binnen Itiwana. Deze taken zijn als volgt: 

1. Ik organiseer en coördineer de boekenacties in februari en september 2018. 

2. Voor het opstellen van de boekenlijsten onderhoud ik contact met de vakdocenten. 

3. Ik houd contact met studenten die boeken bestellen en stel hen op de hoogte van mogelijke 

veranderingen.  

4. Ik onderhoud het contact met de boekenleverancier.  

5. Ik ben voorzitter van de Educatiecommissie. 

6. In het LaSSA-bestuur 2017-2018 vertegenwoordig ik Itiwana als Penningmeester. 

7. Samen met de Assessor Publicatie, Christien van de Pavert, beheer ik de Itiwana 

Instagram. 

8. Ik ben samen met de Penningmeester, Linde Voorend, medeverantwoordelijk voor de 

Itiwana kledinglijn.  

 

 

VERDIEPING 

Verdieping zal ik op verschillende manieren in mijn functie toepassen. Door een open houding aan 

te nemen, wil ik gemakkelijk te benaderen zijn voor ideeën van leden. Daarnaast wil ik ook de 

samenwerking met de boekenleverancier voor aankomend jaar blijven verbeteren.  

 

Concrete stappen ‘Verdieping’ 

1. Ik zal actief op zoek gaan naar nieuwe ideeën voor activiteiten voor de 

Educatiecommissie om deze vernieuwend te houden. Dit wil ik doen door onder andere 

activiteiten met externe partners te organiseren, in overleg te gaan met de 

gangverenigingen en via internet inspiratie op te doen.  

2. Ik stel me open voor ideeën en feedback vanuit de leden van Itiwana en zal deze ook zoveel 

mogelijk proberen mee te nemen bij het vervullen van mijn functie. 

3. Door actief mee te denken met mijn medebestuursgenoten voor vernieuwende 

activiteiten wil ik zorgen voor een nuttige en transparante samenwerking. 

4. Door op de hoogte te blijven van externe antropologisch gerelateerde evenementen of 
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vacatures en deze te delen met mijn medebestuursgenoten en leden, wil ik iets extra’s 

bijdragen aan de informatievoorziening van Itiwana. Dit zal ik doen door het in de gaten 

houden van Antropologisch (beroeps) gerelateerde websites en de Universiteit leiden 

website. 

5. Ik wil door actief in gesprek te gaan met de leden van Itiwana nieuwe ideeën op doen 

voor de kledinglijn van Itiwana. Hiermee wil ik bijdragen aan het vernieuwend houden 

van onze kledinglijn.  

6. Door het frequent plaatsen van leuke berichten en ‘Instagram Stories’ tijdens onze 

activiteiten op de Itiwana Instagram wil ik de leden motiveren om de activiteiten te 

bezoeken. 

 

ORGANISATIE 

Organisatie is cruciaal voor het soepel kunnen vervullen van mijn taken binnen het bestuur. 

Organisatie zorgt namelijk voor transparantie en goede communicatie. Onder organisatie valt 

vooral het maken van heldere afspraken met zowel mijn bestuur als met mijn commissie en op de 

hoogte blijven van evenementen en veranderingen. 

 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

7. Ik wil de leden van Itiwana op de hoogte houden van de boekenacties in september en 

februari aan de hand van de boekenbrieven en e-mails. 

8. Tijdens de boekenacties zal ik vaker aanwezig zijn in het Hok voor een soepel verloop 

van de boeken ophaalmomenten. 

9. In samenwerking met de gangverenigingen wil ik op zoek gaan naar een nieuwe 

boekenleverancier.  

10. Ik zal voor de boekenacties meerdere keren langs de lokalen lopen waar de docenten 

werken om het contact nog strakker aan te houden met hen. 
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ASSESSOR ACTIVITEITEN 

Bart Oude Kempers 

Assessor Activiteiten 2017/2018 

 

TAKEN  

Als Assessor Activiteiten ben ik in het bestuursjaar 2017-2018 verantwoordelijk voor een aantal 

algemene taken. Ook zijn er een aantal doelen die ik als Assessor Activiteiten wil verwezenlijken, 

mede gericht op de beleidspijlers. Deze zal ik na mijn taken benoemen. Mijn taken zijn: 

1. Ik ben voorzitter van de Activiteitencommissie. 

2. Samen met de Activiteitencommissie zal ik als Assessor Activiteiten zorgen voor de 

organisatie van informele activiteiten voor Itiwana. 

3. Evenals de afgelopen paar jaar zal ik als Assessor Activiteiten met de andere 

gangverenigingen het FSW-feest organiseren. 

4. Ik zal als bestuurslid het Mentoraat begeleiden. 

 

VERDIEPING 

Aangezien Itiwana een studievereniging is en geen studentenvereniging, vind ik het van belang 

om ook een aantal van de activiteiten van de Activiteitencommissie inhoudelijk interessant te 

maken. Daarnaast wil ik voor verdieping gaan door activiteiten meer te laten betrekken op 

ouderejaars en internationale studenten 

 

Concrete stappen ‘Verdieping’ 

1. Dit jaar zal ik proberen om de activiteiten aantrekkelijk te maken voor internationale 

studenten. Dit houdt in dat we bij een aantal activiteiten van de Activiteitencommissie de 

mogelijkheid openhouden om ze in het Engels te houden, bijvoorbeeld de filmavond. 

2. Met de Activiteitencommissie zal ik dit jaar proberen om een aantal van de activiteiten 

naast heel leuk, ook inhoudelijk van waarde te laten zijn. Denk hierbij aan de liftdag en de 

docentenactiviteit.  

3. Met de Activiteitencommissie zal ik langsgaan bij activiteiten en feesten van andere 

verenigingen om inspiratie op te doen en de commissieband te versterken.  

 

ORGANISATIE 

De beleidspijler ‘organisatie’ is voor mij erg belangrijk, omdat de organisatie ervoor zorgt dat een 

activiteit staat of valt. Een heldere organisatie en communicatie zorgt bovendien voor een grotere 

opkomst.  
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Concrete stappen ‘Organisatie’ 

4. Dit jaar hebben wij met het instituut CA-OS afgesproken om het mentorensysteem, 

opgezet op de introductiedag van de studie, gedurende het jaar in stand te houden om te 

zorgen dat de eerstejaars studenten bij ouderejaars studenten terecht kunnen met hun 

vragen. Tegelijk is dit een makkelijke manier om eerstejaars studenten uit te nodigen voor 

activiteiten. Dit mentorensysteem zal ik zo goed mogelijk bijhouden door activiteiten via 

de mentoren te promoten aan de eerstejaars studenten. 

5. Ik zal met de Activiteitencommissie na elke activiteit een kort evaluatiemoment houden 

aan het begin van de vergadering, zodat we mogelijke gemaakte fouten niet nogmaals 

maken en positieve punten kunnen behouden. 

6. Aangezien ik van mezelf weet dat ik snel ongestructureerd word, zal ik voor elke 

vergadering van de Activiteitencommissie een heldere agenda maken. Hier wil ik me zo 

goed mogelijk stapsgewijs aan houden, zodat ik geen punten over kan slaan. Dit zie ik als 

een persoonlijke uitdaging. 

7. Ik zal regelmatig rondvragen wat mensen van een activiteit vonden en wat er wellicht 

beter had gekund, zodat het makkelijk is voor de leden om feedback te geven en op basis 

hiervan wellicht onderdelen te verbeteren. 

8. Ik zal ervoor zorgen dat ik de gebeurtenissen binnen het Mentoraat goed communiceer 

richting mijn bestuur, aangezien er geen bestuurslid in het Mentoraat zit en ik de persoon 

ben die het dichtst bij deze commissie zit. 

 



 

26 
 

ASSESSOR EXTERN 

Claudia Nieuwenhuis 

Assessor Extern 2017/2018 

 

TAKEN  

Als Assessor Extern ben ik tijdens het bestuursjaar 2017-2018 verantwoordelijk voor de volgende 

taken: 

1. Ik onderhoud het contact met bestaande sponsoren, breid de mogelijkheden bij huidige 

sponsoren en/of geïnteresseerden uit en werf actief nieuwe sponsormogelijkheden. 

2. Als bestuurslid onderhoud ik het contact met de Opleidingscommissie van het instituut 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie.  

3. Ik ben voorzitter van de Acquisitie- en Alumnicommissie.  

4. Ik ben voorzitter van de Lustrumcommissie. 

5. In samenwerking met de Assessor Publicatie, Christien van de Pavert, beheer ik het 

Snapchat account van Itiwana.  

 

VERDIEPING 

Verdieping zal zich in mijn functie uiten in alumni activiteiten die sterker gericht zijn op het 

antropologische vakgebied. Ik geloof dat ik hiermee meer alumni kan motiveren om naar de 

activiteiten te komen. Ook zullen deze activiteiten interessant zijn voor bijvoorbeeld master 

studenten die ik dan ook hoop te betrekken bij Itiwana. Verder zal ik me richten op het vinden van 

partners en sponsors die zich bezighouden met onderwerpen die antropologen aan het hart gaan, 

zoals duurzaamheid en verantwoord ondernemen. 

 

Concrete stappen ‘Verdieping’ 

1. Ik zal peilen naar de interesse van alumni in het ontvangen van het Bulletin, die nu ook 

online uitgegeven wordt en dus makkelijk bij hen terecht kan komen. Ik zal erop toezien 

dat degenen die hier positief op reageerden het Bulletin daadwerkelijk zullen ontvangen. 

2. Ik wil zoveel mogelijk geïnteresseerden betrekken bij Itiwana. Alumniactiviteiten die 

interessant zijn voor ouderejaars-, minor- en master studenten zullen ook onder deze 

doelgroep gepromoot worden. 

3. Via de Itiwana Snapchat zal ik proberen Itiwana en de activiteiten op een informele wijze 

onder de aandacht te brengen bij de leden. Ook zal ik Snapchat take-overs introduceren 

waarbij leden ongeveer één keer per maand de Snapchat voor een dag mogen beheren. 
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ORGANISATIE 

Organisatie betekent binnen mijn functie onder andere duidelijk communiceren met zowel mijn 

eigen bestuur als mijn commissies, alumni, sponsors en andere externen. Dit zal ik bereiken door 

me professioneel op te stellen, te zorgen dat mijn mailbox regelmatig gecontroleerd wordt en me 

open en toegankelijk op te stellen naar alle leden. Daarnaast zal deze pijler zich uiten in de strakke 

organisatie van activiteiten en een goed gestructureerde overdracht.  

 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

4. Dit jaar wil ik graag de externe contacten met andere verenigingen vergroten en mijn 

medebestuursgenoten ondersteunen bij het aangaan van nieuwe relaties met andere 

verenigingen. Daarom zal ik onder andere deelnemen aan zowel een gangenoverleg als 

een interfacultair overleg betreffende acquisitie. 

5. Vanuit enkele alumni is interesse getoond in een survivalweekend. Ik zal een peiling 

houden om te onderzoeken of er genoeg animo is om dit weekend te organiseren als 

grote alumni activiteit dit jaar of in het komende Lustrumjaar. 

6. Het contact met de alumni zal ik onderhouden via de nieuwsbrief, de e-mail en de 

LinkedIn-pagina van Itiwana. Hiernaast zal ik proberen via Facebook actieve groepen 

alumni te benaderen om activiteiten te promoten en klachten of tips te verwerken. 

7. Ik zal trachten het CRM-systeem wat afgelopen jaar is opgezet toe te passen binnen de AA-

commissie. Ook zal ik kijken naar de mogelijkheden voor medebestuursgenoten binnen 

dit systeem. 
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ASSESSOR PUBLICATIE 

Christien van de Pavert 

Assessor Publicatie 2017/2018 

 

TAKEN  

Als Assessor Publicatie ben ik tijdens het bestuursjaar 2017-2018 verantwoordelijk voor de 

informatievoorziening aan de leden van Itiwana. Bij deze functie horen de hieronder beschreven 

taken die ik in het bestuursjaar 2017-2018 zal uitvoeren. Daarnaast heb ik een aantal persoonlijke 

doelen opgesteld die ik dit jaar wil verwezenlijken.  

1. Ik beheer en promoot de verschillende media van Itiwana: 

a. De website: www.itiwana.org 

b. De nieuwsbrief “Itiweek” 

c. De Facebookpagina ‘Studievereniging Itiwana’, de besloten Facebookgroepen 

‘Dumpiwana’ en ‘Itiwana’ en het Facebookaccount ‘Iti Wana’ 

d. Het e-mailadres ‘publicatie@itiwana.org’  

2. Ik beheer in samenwerking met de Assessor Onderwijs, Lina De Los Rios Torres, het 

Instagram account van Itiwana. Daarnaast beheer ik in samenwerking met de Assessor 

Extern, Claudia Nieuwenhuis, het Snapchat account van Itiwana. 

3. Het promotiehoekje in het Hok en het prikbord op de gang houd ik overzichtelijk, up-to-

date en netjes. 

4. Ik maak algemene promotieposters en flyers voor Itiwana, behalve degenen die worden 

gemaakt door commissies zelf om eigen activiteiten te promoten. 

5. Maandelijks maak ik een activiteitenoverzicht in zowel Nederlands als Engels. 

6. Voor de promotie van activiteiten onderhoud ik het contact met de promotieleden van de 

commissies en het bestuur. 

7. Ik ben voorzitter van de Fotocommissie. 

8. Ik ben hoofdredacteur van het Bulletin. 

 

VERDIEPING 

Dit jaar wil ik ervoor zorgen dat de positieve sfeer binnen Itiwana wordt voortgezet. Dit zal ik als 

Assessor Publicatie doen door goed te communiceren binnen het bestuur en naar de leden toe. 

Daarnaast zal ik de activiteiten toegankelijker maken voor Engelstalige studenten door vaker 

informatie in het Engels door te spelen naar de leden. 

 

Concrete stappen ‘Verdieping’ 

http://www.itiwana.org/
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1. Vanuit het advies van de inclusieworkshop voor studieverenigingen zal ik, net zoals 

afgelopen jaar, de borrels promoten onder de naam ‘drinks’ om zo minder de nadruk te 

leggen op het drinken van alcohol en daarmee een breder publiek aan te spreken. 

2. Om Itiwana toegankelijker te maken voor een breder publiek, maak ik voor berichten in 

de Itiweek en Facebookevenementen die interessant zijn voor internationale leden 

voortaan onderaan een korte Engelse samenvatting. Ik zal wederom een Nederlandse 

maandflyer in de Facebookgroep van Itiwana plaatsen en daarbij zal ik in het Engels 

doorverwijzen naar ‘www.itiwana.org’, waar ook de Engelse maandflyer te vinden is. Op 

deze manier wordt via Facebook ook de website van Itiwana gepromoot. 

3. Op de website zal ik meer foto’s plaatsen en ook de aftermovies van de Fotocommissie 

promoten. Op deze manier wordt de website aantrekkelijker om te bekijken.   

4. Persoonlijk wil ik mijzelf dit jaar uitdagen om creatief en nauwkeurig te werk te gaan. Ik 

denk na over nieuwe ideeën voor zowel promotie als activiteiten. Door mezelf uit te dagen 

hoop ik nuttige vaardigheden te leren die in de toekomst bruikbaar zullen zijn. 

5. Om rekening te houden met duurzaamheid zal ik voornamelijk online promoten en ervoor 

zorgen dat promotieflyers zo min mogelijk pagina’s bevatten. Net als afgelopen jaar 

worden maandflyers niet meer uitgedeeld in colleges. Ik zal een Nederlandse en Engelse 

maandflyer opgehangen op het prikbord naast het Hok. 

6. Via ‘Instagram Stories’ zal ik het ‘Dilemma op Dinsdag’ promoten. Via een poll kunnen 

volgers zo ook een stem uitbrengen. 

 

ORGANISATIE 

Dit jaar wil ik ervoor zorgen dat de promotie gestructureerd en overzichtelijk gebeurd. Hiervoor 

zal ik goed communiceren met het bestuur en de promotieleden van commissies. Ik zal ook 

kritisch kijken de media waarmee wij nu promoten en indien nodig aanpassingen maken.  

 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

7. Ik zal de mediakanalen van Itiwana promoten door een overzicht te maken waarin ik een 

beschrijving geef van elk mediakanaal. Dit overzicht zal ik op de gang op het prikbord 

hangen, op Facebook zetten en op de website plaatsen. 

8. Om het contact met de promotieleden van de commissies te verbeteren zal ik een 

WhatsApp-groep aanmaken. Op deze manier is het makkelijker om promotieleden te 

herinneren aan deadlines. Er zal ook een afgevaardigde van WDO en LaSSA deelnemen 

aan deze WhatsApp-groep. 

9. Via Google Drive zal ik de promotie-agenda bijhouden. Hierin zet ik wat er gepromoot zal 

worden via Facebook, Instagram, de mail, de website en in colleges. Tijdens de 

http://www.itiwana.org/
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bestuursvergaderingen loop ik de belagnrijkste punten uit deze agenda door met de rest 

van het bestuur. Met behulp van dit overzicht kan ik controleren wanneer alle promotie 

plaatsvindt en houd ik het bestuur en de commissies hiervan op de hoogte. 

10. Ik zal de website van Itiwana regelmatig up-to-date houden en aanpassingen doen als deze 

de website overzichtelijker maken. Zo staat bijvoorbeeld onder het kopje ‘Internationals’ 

de Engelstalige informatie over het bestuur voortaan onder het kopje ‘About Itiwana’ en 

is hierbij een foto van het bestuur toegevoegd om het visueel aantrekkelijker te maken. 
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COMMISSIES 

 

Hieronder bevindt zich het overzicht van de commissies die Itiwana rijk is met hun 

bijbehorende plannen voor komend bestuursjaar. 

ACQUISITIE & ALUMNICOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Claudia Nieuwenhuis Voorzitter 

Myrthe van Herk Secretaris 

Sarah Bozuwa Penningmeester 

Tamara Sangers Algemeen lid 

Caroline Auée Algemeen lid 

 

De taak van de Acquisitie- en Alumnicommissie (AA-commissie) bestaat uit twee aspecten. 

Allereerst zorgt deze commissie ervoor dat er dit jaar sponsoring binnenkomt, waarvan veel 

activiteiten georganiseerd en plannen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast zullen wij de 

alumnileden van Itiwana op de hoogte houden van wat er speelt binnen de opleiding en binnen 

Itiwana. Dit doen wij door middel van een uitgebreide nieuwsbrief die vier keer per jaar naar de 

alumni gestuurd wordt. Ook organiseren we enkele alumni activiteiten die wij door middel van 

deze nieuwsbrief zullen promoten. Binnen de commissie is verdieping belangrijk om de 

activiteiten interessant te maken voor alumni en ouderejaars studenten. Ook een goede 

organisatie zal bij ons nagestreefd worden. Met gebruik van het nieuwe CRM-systeem zullen wij 

ons werk overzichtelijk houden en efficiënter aan de slag kunnen. 

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’  

1. We willen de alumni nieuwsbrief aantrekkelijker maken door er meer informatie over 

relevante activiteiten in te verwerken en door bijvoorbeeld interessante artikelen en extra 

nieuws over de opleiding, alumni en docenten toe te voegen.  

2. Komend jaar zullen wij ook verschillende alumni activiteiten organiseren die zich onder 

andere richten op het antropologische vakgebied, zoals een mooie lezing en 

netwerkmogelijkheden met oud-collega’s tijdens een borrel. 

3. We gaan wederom op zoek naar nieuwe sponsors en mogelijke partners die gerelateerd 

zijn aan antropologie, duurzaamheid of verantwoord ondernemen.  
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ORGANISATIE 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

4. Aangezien de AA-commissie dit jaar aanzienlijk groter uitvalt, willen we vaste 

vergadermomenten instellen zodat er doorheen het jaar duidelijk onderling contact wordt 

gehouden. Ook zal onderling contact gehouden worden via Facebook en WhatsApp. 

5. Ik wil een aantal evaluatiemomenten houden over de gang van zaken, vooruitgang, 

mogelijke tegenslagen en persoonlijke doelen van commissieleden. Ook zullen wij ten 

minste een halfjaarlijkse evaluatie instellen om ervoor te zorgen dat er een open sfeer 

heerst binnen de commissie en we samen vooruitgang kunnen boeken. 

6. Komend jaar zullen wij gebruik maken van het nieuwe CRM-systeem wat vorig jaar in 

werking is getreden. Zo zullen wij een goed overzicht behouden van contracten en 

contacten met potentiele partners van Itiwana. 

7. Komend jaar zullen wij een uitgebreidere alumni activiteit organiseren en promoten. 

Hiervoor zullen wij bijvoorbeeld peilen naar de interesse in een alumni-survival 

weekend. 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 
Commissieleden Functie 

Bart Oude Kempers Voorzitter 

Sheline Kap Secretaris 

Tessa van Hooijdonk Penningmeester 

Sarah Bozuwa Promotie 

Amber Tolboom Algemeen Lid 

Vera Vloedgraven Algemeen Lid 

Anne van Egmond Algemeen Lid 

 

De Activiteitencommissie zal dit jaar wederom voor tien informele activiteiten zorgen. Dit jaar 

hebben we onder andere weer de liftdag, het gala en de bandjesavond. Daarnaast willen we dit 

jaar weer een groot feest in februari organiseren om na de lege maand januari weer terug in het 

Itiwana-leven te komen, aangezien dit feest vorig jaar erg goed was ontvangen. 

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’ 

1. We zullen in de organisatie van activiteiten voor veel afwisseling zorgen, waarbij we nooit 

tweemaal achter elkaar dezelfde soort activiteit zullen doen. 

2. We willen activiteiten als de liftdag en de docentenactiviteit ook inhoudelijk iets laten 

betekenen, zodat we meer mensen aanspreken uit verschillende jaarlagen. 

3. We hebben besloten om, evenals de afgelopen twee jaar, dit jaar 10 activiteiten te 

organiseren. Dit betekent dat we weliswaar minder activiteiten organiseren, maar dat we 

wel meer tijd en aandacht kunnen geven aan de activiteiten en dus ook grootser uit 

kunnen pakken. 

 

ORGANISATIE 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

4. Na iedere activiteit zullen we een evaluatiemomentje houden, zodat we duidelijkheid 

hebben over wat goed is gegaan en wat beter kan. Daarnaast willen we eens in de paar 

maanden een groter evaluatiemoment houden, waarin we helder met elkaar bespreken 

wat we tot nu toe goed en minder goed vinden gaan. 

5. De commissie zal gedurende het jaar elke vergadering een heldere taakverdeling 

afspreken waarin iedereen een gelijke input en gelijke hoeveelheid werk doet. Hierdoor 

zullen de taken binnen de commissie het hele jaar door gelijk verdeeld blijven. 
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6. We beginnen dit jaar, net als afgelopen jaren, met een paar laagdrempelige activiteiten, 

zoals samen eten voor de borrel en de filmavond.  Hierdoor zijn leden aan het begin van 

het jaar sneller geneigd naar activiteiten te gaan en dan, omdat ze de actieve leden hebben 

leren kennen, zullen ze hopelijk blijven komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

BULLETIN 

 
Commissieleden Functie  

Christien van de Pavert Hoofdredacteur 

Jet Huugen Secretaris/redacteur 

Anouk Zilverentant Lay-out redacteur/redacteur 

Wisse Herder Lay-out redacteur/redacteur 

Kira Nijland Eindredacteur 

 

Het Bulletin is het ledenblad van Itiwana dat vier keer per jaar uitkomt. Het bevat een aantal vaste 

rubrieken en activiteitenverslagen. Daarnaast bedenken we nieuwe rubrieken en geven we een 

eigen vorm aan de lay-out. Het Bulletin heeft een gevarieerde inhoud met onder andere quotes, 

interviews met docenten of leden en foto’s. Leden worden gevraagd om stukjes te schrijven, 

waardoor zij betrokken raken bij het maken en lezen van het Bulletin. Wij zullen openstaan voor 

feedback en nieuwe ideeën vanuit het bestuur en de leden om het Bulletin te verbeteren. Binnen 

de commissie is communicatie van groot belang en zullen we regelmatig reflecteren op onze 

werkzaamheden.  

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’  

1. We streven ernaar dat de stukken in het Bulletin een link hebben met de studie Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Wij willen er op deze manier voor zorgen dat 

het Bulletin voor al onze leden interessant is om te lezen.  

2. Aan het begin van het jaar zal ik de commissieleden vragen wat ze in het komende jaar 

willen leren. Hierbij zullen wij elkaar helpen en zal ik hen gedurende het jaar 

ondersteunen. Later in het jaar zullen we hierop reflecteren. Door persoonlijke doelen te 

stellen hoop ik dat voor iedereen binnen de commissie de werkzaamheden interessant en 

uitdagend zijn. 

3. We willen ervoor zorgen dat in de stukken het thema van het Bulletin duidelijk terugkomt. 

Alleen in de activiteitenverslagen zal dit niet het geval zijn. 

4. Om meer leden te betrekken kunnen zij voor de nieuwe rubriek ‘Chat met Jet’ vragen 

insturen. Deze rubriek wordt gepromoot via Facebook en in colleges. 

 

ORGANISATIE 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 
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5. In samenwerking met Linde Voorend, hoofdredacteur van de ICA, zal ik op zoek gaan naar 

een nieuwe drukker. Na problemen met de oude drukker is het van belang dat we een 

nieuwe drukker vinden die ervoor zorgt dat het Bulletin op tijd geleverd wordt. 

6. Na de opzet van afgelopen jaar zullen we dit jaar het Bulletin ook digitaal versturen naar 

degenen die hebben aangegeven deze via de mail te willen ontvangen. Voor de leden die 

het Bulletin hard-copy willen blijven ontvangen zal deze worden opgestuurd. We zullen 

ook bekijken of er uitbreiding mogelijk is voor de digitalisering van het Bulletin. Bij de 

eerstejaars zullen we navragen of ze het Bulletin digitaal of hard-copy willen ontvangen. 

7. Om ervoor te zorgen dat de deadlines gehaald worden zal ik regelmatig mijn commissie 

via WhatsApp herinneren aan afspraken. We zullen te werk gaan via Google Drive met het 

e-mailadres ‘Bulletincommissie1718@gmail.com’. Dit zorgt dat onze werkzaamheden 

voor iedereen binnen de commissie inzichtelijk en overzichtelijk zijn. 

8. Naast de vergaderingen gaan we ook met elkaar eten en samen naar (Itiwana) activiteiten 

om zo de band onderling te versterken en de samenwerking te bevorderen.  
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EDUCATIECOMMISSIE 

 
Commissieleden Functie  

Lina De Los Rios Torres Voorzitter 

Jade Szegedi Secretaris 

Ileen van der Poel Penningmeester 

Jodie Assen Promotie 

Lena Kwakman Algemeen lid 

 

De Educatiecommissie zal zich aankomend jaar bezighouden met het organiseren van leerzame 

en antropologie gerelateerde activiteiten voor haar leden. Dit jaar zullen dit zeven activiteiten zijn 

waarvan er vier deels vaststaan. De standaard activiteiten bestaan uit: een Sociale theorieën 

tentamentraining en een Blackboard/Usis cursus voor de eerstejaars, een ‘hoe overleef ik 

veldwerk’ college voor de tweedejaars en een ‘antropologen houden van’-pubquiz. De overige 

activiteiten staan nog open voor invulling. Deze kunnen bestaan uit onder anderen interactieve 

workshops, lezingen, documentaire avonden of excursies. Tijdens het organiseren en uitvoeren 

van deze activiteiten zullen wij ook de pijlers ‘verdieping’ en ‘organisatie’ meenemen.   

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’  

1. We willen de activiteiten wederom interessant en antropologisch gerelateerd houden en 

zullen hiervoor onder andere inspiratie opdoen bij andere (antropologie) verenigingen.  

2. Door samen te werken met externe partijen zoals Leidse Studenten Ekklesia (LSE) willen 

we een grotere opkomst van leden stimuleren.   

3. In samenwerking met Amnesty International zullen we een schrijfmarathon organiseren. 

4. We organiseren dit jaar een extra activiteit, namelijk een educatieve filmavond die ook 

toegankelijk zal zijn voor Engelstalige studenten. 

5. Waar nodig houden we onze promotieteksten of promotiepraatjes in het Engels, zodat 

Engelstalige studenten zich welkom voelen. 

6. We zullen ons openstellen voor feedback en ideeën over de Educatiecommissie en deze 

meenemen bij het bedenken van activiteiten. 

 

ORGANISATIE 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

7. We zullen de activiteiten ten laatste een week van tevoren promoten bij de eerstejaars, 

tweedejaars en ouderejaars voor een soepel verloop en een goede opkomst. 
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8. We zullen rekening houden met de activiteiten georganiseerd door het WDO om overlap 

te voorkomen.  

9. Door minstens één keer om de twee weken te vergaderen en elkaar te stimuleren om altijd 

aanwezig te zijn, willen we het contact onderhouden. 
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FOTOCOMMISSIE 

 
Commissieleden Functie  

Christien van de Pavert Voorzitter 

Sheline Kap Penningmeester/activiteiten 

Vicky van den Berg Camera verzorging/archivering en publicatie 

Myrthe van Herk Archivering en publicatie 

Samoa Greeve Promotie en publicatie/activiteiten 

Amber Tolboom Promotie en publicatie 

Sam Wichers Schreur Promotie en publicatie 

 

Vorig jaar is met groot succes de Fotocommissie gegroeid door te investeren in verschillende 

media en promotieplatformen. Daarnaast is de ITI Talk geïntroduceerd, wat één van de drukst 

bezochte Itiwana activiteiten van het jaar was. Dit jaar gaan we het succes van de Fotocommissie 

vasthouden en hierop voortbouwen. Naast het maken van foto’s organiseren we een Photoshop-

workshop, een externe activiteit en een interne activiteit. We zullen ook dit jaar weer 

sfeerimpressies, filmpjes en op grote activiteiten foto’s met een Polaroidcamera maken. Leden van 

de Fotocommissie en het bestuur zijn de enigen die de Itiwana camera mogen vasthouden. 

Hiervoor hebben zij een contract ondertekend. De foto’s worden binnen één à twee weken na de 

activiteit uitgezocht en in het archief en op Mediawana geplaatst. Wij zullen openstaan voor 

feedback en nieuwe ideeën vanuit het bestuur en de leden. Binnen de commissie is communicatie 

van groot belang en zullen we regelmatig reflecteren op onze werkzaamheden. 

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’ 

1. We zullen dit jaar opnieuw de ITI Talk organiseren. Bij deze activiteit wordt er gestreefd 

naar een link met de studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Daarom 

zullen wij ook docenten vragen of zij een presentatie willen geven en zij mogen als publiek 

aanwezig zijn tijdens de activiteit. We zullen daarnaast kijken naar de mogelijkheid om dit 

jaar de ITI Talk in het Engels te houden, zodat deze toegankelijk is voor een breder publiek. 

2. De externe activiteit van de Fotocommissie zal een link hebben met de studie Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie. 

3. Aan het begin van het jaar zal ik de commissieleden vragen wat ze in het komende jaar 

willen leren. Hierbij zullen wij elkaar helpen en zal ik hen gedurende het jaar 

ondersteunen. Later in het jaar zullen we hierop reflecteren. Door persoonlijke doelen te 

stellen hoop ik dat voor iedereen binnen de commissie de werkzaamheden interessant en 
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uitdagend zijn. 

4. Dit jaar zal de Fotocommissie vaker een aftermovie uitbrengen op het ‘Itiwana 

Mediawana’ YouTube account. De aftermovies zal ik promoten via de Facebookgroep van 

Itiwana en de website. 

5. Bij het maken van de sfeerimpressie hoeven commissieleden niet meer het woord 

‘sfeerimpressie’ op de foto te plaatsen, maar kunnen ze ook andere teksten gebruiken. De 

enige eis is dat het logo van Itiwana terugkomt in de sfeerimpressie en voor de rest is het 

vrij voor eigen creatieve invulling. 

 

ORGANISATIE 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

6. De fotowedstrijd vanuit het Instituut wordt dit jaar georganiseerd voor de hele Faculteit 

der Sociale Wetenschappen en zal daarom niet in samenwerking zijn met Itiwana. Indien 

ons echter gevraagd wordt om mee te werken zullen wij vanuit de commissie kijken naar 

de mogelijkheden hiervoor. 

7. We werken met een duidelijke taakverdeling om zo de efficiëntie van de commissie te 

vergroten. Deze taakverdeling wordt besproken tijdens de vergaderingen. We maken 

gebruik van Google Drive, waarin voor iedereen inzichtelijk is welke werkzaamheden er 

gedaan zijn en wat er nog gedaan moet worden.  

8. Naast de vergaderingen gaan we ook met elkaar eten en samen naar (Itiwana) activiteiten 

om zo de band onderling te versterken. Dit leidt tot betere samenwerking en 

communicatie binnen de commissie. 

9. Om ervoor te zorgen dat de organisatie van de ITI Talk dit jaar spoedig verloopt, zullen wij 

al aan het begin van 2018 starten met de voorbereidingen. Commissieleden zullen de dag 

van de ITI Talk indien mogelijk vrijhouden. Het tijdschema van de ITI Talk zullen we op 

tijd maken om tijdsnood te voorkomen. 
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ICA-COMMISSIE 

 
Commissieleden Functie  

Linde Voorend Hoofdredacteur 

Caroline Auée  Secretaris 

Tessa van Hooijdonk Eindredacteur 

Tom Legierse Eindredacteur 

Sam Wichers Schreur Lay-out redacteur 

Wisse Herder Algemeen lid 

 

De ICA is het semi-wetenschappelijke tijdschrift van Itiwana. De ICA zorgt voor het bespreken van 

antropologische onderwerpen of onderwerpen uit andere disciplines, zodat Itiwana leden op 

antropologisch gebied geprikkeld worden. De ICA zorgt binnen Itiwana voor verdieping, omdat 

het antropologisch gerelateerde artikelen bevat die je aan het denken zetten. Binnen de ICA is een 

goede organisatie van belang, zodat alle deadlines gehaald worden. 

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’  

1. Ik zal er samen met mijn commissie naar streven het semi-wetenschappelijke niveau van 

de ICA vast te houden, maar ook de toegankelijkheid te bewaren. Dit zullen we doen door 

wederom antropologische auteurs/onderzoekers aan te schrijven die een aanvulling zijn 

op de studie antropologie. 

2. Er wordt rekening gehouden met thema’s van voorgaande ICA-publicaties, zodat er geen 

overlap plaatsvindt. 

3. Na het uitkomen van een ICA zal er met mijn commissie geëvalueerd worden, zodat het 

niveau van de ICA hoog blijft 

4. Ik zal zorgen voor een gezellige sfeer binnen mijn commissie, door af en toe samen te eten 

of een andere activiteit te ondernemen. 

 

ORGANISATIE 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

5. Ik zal contact houden met mijn commissie via de appgroep en via vergaderingen en zal 

hun op deze manier op de hoogte houden van alle deadlines. 

6. Samen met de Assessor Publicatie, Christien van de Pavert, ga ik op zoek naar een nieuwe 

drukker. 
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7. Er wordt een redigatieschema gemaakt, zodat het voor iedereen duidelijk is welke stukjes 

hij/zij moet redigeren. 

8. We zullen wederom alleen beelden gebruiken waarvoor toestemming is gegeven. Dit zal 

goed afgestemd worden met de auteurs en met de commissieleden. 

9. Ik zal mijn bestuur op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de ICA, zodat zij 

kunnen bijspringen als dit nodig is. 

10. We zullen binnen de commissie open zijn over drukke perioden in het jaar, zodat we 

elkaar kunnen helpen bij het uitvoeren van taken. 
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LUSTRUMCOMMISSIE 

 
Commissieleden Functie  

Claudia Nieuwenhuis Voorzitter 

Charley Cornelissen Algemeen lid 

Renée Mudde Algemeen lid 

Anne van Egmond Algemeen lid 

Wilke Geurds Algemeen lid 

Maurits Guan Algemeen lid 

 

Komend jaar zal de Lustrumcommissie (Lucom) zich bezighouden met het voorbereiden van de 

Lustrumviering van volgend jaar. De commissie zal halverwege het collegejaar in werking treden 

en haar functie behouden tot na de Lustrumactiviteiten. Komend jaar zullen wij de 

Lustrumactiviteiten plannen om deze vervolgens voor te leggen aan het volgend bestuur en 

daarna uit te voeren met behulp van de volgende commissies. Organisatie zal hierbinnen een grote 

factor zijn, aangezien er duidelijk gecommuniceerd moet worden met veel verschillende mensen 

en commissies. Ook kunnen we verdieping een rol laten spelen in het organiseren van 

bijvoorbeeld een interessante lezing of congres. 

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’  

1. We willen activiteiten organiseren die gelinkt zijn aan antropologie, zoals een lezing 

of een congres. 

2. Door samen te werken met het WDO en het Instituut, die ook hun Lustrum vieren, 

willen we een groot en interessant Lustrum opzetten dat verschillende doelgroepen 

bereikt. Zo willen we zowel alumni, staf, bachelor- als master studenten bereiken. 

3. We bekijken zorgvuldig de mogelijkheden voor het organiseren van een 

ledenweekend.  

 

ORGANISATIE 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

4. Vanaf februari 2018 starten we met de voorbereiding van Lustrumwaardige, 

feestelijke activiteiten en zullen deze in het najaar van 2018 uitvoeren.  

5. Wanneer bestuur XXVI aangesteld en ingewerkt is, zullen we een briefing organiseren 

waarin we onze plannen kunnen toelichten. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat 
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er transparantie is over de plannen in hun bestuursjaar en over de taakverdeling 

binnen verschillende participerende commissies. 

6. Door regelmatig te vergaderen en contact te houden via WhatsApp, houden we 

onderling duidelijke communicatie over verschillende taken en 

verantwoordelijkheden. 

7. We streven ernaar transparant te communiceren met andere commissies, zodat wij 

hen optimaal kunnen ondersteunen bij het groter maken van hun activiteiten. Ook met 

jet WDO en het Instituut willen de het contact strak houden. 

8. In samenspraak met de commissie zal ik een overzichtelijk draaiboek opzetten voor 

de Lustrumcommissie, zodat deze beschikbaar is voor komende Lustrumjaren. 
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MENTORAAT 

 
Commissieleden Functie  

Lena Kwakman Voorzitter 

Veronie Rouschop Secretaris 

Hannah van der Donk Penningmeester 

Eva Loeve Promotie 

Kira Nijland Extern 

 

Evenals de andere jaren bestaat het Mentoraat alleen uit eerstejaars studenten, om het principe 

vast te houden dat al deze activiteiten voor eerstejaars zijn en door eerstejaars georganiseerd 

worden. Dit betekent dat ik geen onderdeel van de commissie ben, alleen begeleider. Aangezien 

ik slechts begeleider ben van de commissie, verzorg ik de communicatie met het bestuur. De eerste 

drie activiteiten (de ouderavond, de docentenavond en de paasbrunch) zijn voor de huidige 

eerstejaars, de andere vier activiteiten zijn voor de nieuwe lichting eerstejaars. Dit zijn: het 

faculteitenblok in de El-CID, de introductiedag, het eerstejaarsweekend en de 

eerstejaarsweekend-reünie. 

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’  

1. Door middel van het opgezette mentorensysteem kunnen de commissieleden van het 

Mentoraat andere mentorgroepen stimuleren om naar de activiteiten van het Mentoraat 

te komen.  

2. We willen de bestaande activiteiten een creatieve invulling geven en zullen aan de hand 

van enkele brainstormmomenten kijken hoe we nieuwe ideeën kunnen realiseren.   

 

ORGANISATIE 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 

3. Als begeleider van het Mentoraat zal ik de gang van zaken van de commissie doorgeven 

aan het bestuur. 

4. Na elke activiteit zullen we een kort reflectiemoment houden waarin we bespreken wat er 

beter had gekund, wat goed is gegaan en wat er de volgende keer beter moet. Dit is binnen 

deze commissie belangrijk, omdat ze volledig uit eerstejaars studenten bestaat.  

5. Ik zal als begeleider openstaan voor vragen van de commissieleden en zo goed mogelijk 

mijn best doen om deze vragen te beantwoorden. Dit zou soepel moeten gaan aangezien 

ik vorig jaar zelf in het Mentoraat zat. 
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6. Er wordt wederom ruimte vrijlaten in het budget zodat er opnieuw een 

eerstejaarsweekend-reünie plaats kan vinden. 
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REISCOMMISSIE 

 
Commissieleden Functie  

Manon Delhaas Voorzitter 

Emma Fritz Secretaris 

Jorn van Bladel Penningmeester 

Mirjam Olsman Extern 

Daphne de Haan Promotie 

Aniek van der Zanden Promotie 

 

De Reiscommissie verzorgt de jaarlijkse studiereis waarin onze leden een onvergetelijke week 

kunnen beleven. In 2018 zal de Reiscommissie wederom een leuke en interessante studiereis 

organiseren. Voor 40 mensen, inclusief de commissie en het bestuur, zal er dit jaar plek zijn om 

mee te gaan. De eigen bijdrage van de leden zal rond de 300/370 euro liggen. De commissie zal 

net zoals vorig jaar bestaan uit zes leden. De bekendmaking van de bestemming van de reis zal 

plaatsvinden op 15 november 2017. De reisinschrijving zal 22 november plaatsvinden. Verder 

zullen er twee informatieavonden voorafgaand aan de reis (welke in mei zal plaatsvinden) 

georganiseerd worden en zal het jaar worden afgesloten met een reisreünie. Het organiseren van 

een studiereis biedt de mogelijkheid een ander land op een antropologische manier te leren 

kennen. Een goede organisatie en samenwerking binnen de commissie zal de basis vormen van 

een goed georganiseerde reis.  

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’  

1. Met het kiezen van onze bestemming zullen wij als commissie met een antropologische 

blik kijken en een bestemming kiezen met een interessante geschiedenis of achtergrond. 

2. Met de activiteiten die wij op de reis organiseren, zullen wij kijken in hoeverre deze zowel 

leuk als interessant zijn om ervoor te zorgen dat de leden op een verassende manier meer 

kennis opdoen over het desbetreffende land waarin we zullen verblijven.  

3. Door het organiseren van informatieavonden willen wij de leden voor vertrek informatie 

geven over waar we heen gaan. Zo zullen zij met deze basiskennis voorbereid op reis gaan.  

4. De resultaten van de enquête van vorig jaar zullen wij meenemen in het organiseren van 

de reis en na afloop van de reis zullen wij ook dit jaar weer een enquête afnemen. 

 

ORGANISATIE 

Concrete stappen ‘Organisatie’ 
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5. Met de functieverdeling kunnen wij zorgen voor een goede taakverdeling. Ik zal mijn 

commissieleden duidelijk maken wat hun taken zijn en hen zo bewust maken van hun 

verantwoordelijkheden. Ik zal erop toezien dat iedereen zijn of haar taken uitvoert en hulp 

bieden wanneer dit niet lukt.  

6. Door dit jaar weer voor een commissie met zes leden te kiezen, hebben wij voldoende 

mankracht om alle taken goed uit te voeren. Door twee commissieleden aan te stellen als 

promotie-lid, wordt deze functie lichter en is het maken van een programmaboekje 

minder belastend.   

7. Iemand hoofdbeheerder maken van het e-mailadres van de Reiscommissie zal ervoor 

zorgen dat het mailverkeer overzichtelijk wordt gereguleerd. Zo kunnen wij op een 

georganiseerde manier contact houden met externe partijen. 

8. Voor, tijdens en na de reis wil ik evalueren op de gang van zaken binnen de commissie om 

reflectief te zijn op praktische en persoonlijke ontwikkelingen. 

9. Door informele activiteiten te ondernemen en vergaderingen waar mogelijk bij 

commissieleden thuis te plannen, wil ik een positieve en vertrouwelijke sfeer binnen de 

commissie creëren om de onderlinge band te versterken. 
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SURVIVALCOMMISSIE 

 
Commissieleden Functie  

Laure Lemeire Voorzitter 

Marleen Kop Secretaris 

Wilke Geurds Penningmeester 

Ileen van der Poel Promotie 

Dana Huisman Promotie 

Vera Vloedgraven Extern 

 

De Survivalcommissie organiseert elk jaar het survivalweekend. Tijdens het weekend verblijven 

we in tenten, maken eten op een vuur en genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft. 

Tijdens het weekend is er een goed evenwicht tussen actieve spelen en ontspanning. Dit jaar wil 

de Survivalcommissie ook voor het eerst een extra survivaldag aan het begin van het tweede 

semester organiseren.  

 

VERDIEPING 

Concrete stappen ‘Verdieping’  

1. De tendens van afgelopen jaren om het survivalweekend een actieve invulling te geven 

waarbij ook rekening wordt gehouden met voldoende ontspanningsmogelijkheden, willen 

we dit jaar wederom voortzetten.  

2. Er wordt een extra survivaldag aan het begin van het tweede semester georganiseerd, om 

de betrokkenheid binnen de commissie en tussen de leden te verhogen. De focus van de 

survivaldag zal liggen op teambuilding, een leuke avontuurlijke activiteit zoals kajakken, 

muurklimmen of een Survivalrun en een gezellige afsluit.  

3. We willen als commissie openstaan voor ideeën rond de invulling van en feedback op de 

organisatie van onze activiteiten, door in informele gesprekken te polsen naar de mening 

van leden.  

4. Na de survivaldag en het survivalweekend zal ik een evaluatiemoment houden met de 

commissieleden om te kijken wat er goed en minder goed verliep en hoe dit in de toekomst 

anders kan.  

5. Het survivalweekend zal vorm krijgen aan de hand van een antropologisch gerelateerd 

thema, zonder daarbij het laagdrempelig en bovenal gezellige karakter van het weekend 

te verliezen.  

 

ORGANISATIE 
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Concrete stappen ‘Organisatie’ 

6. Ik zal toezien op een goede communicatie tussen de Survivalcommissie en het bestuur, de 

leden en andere betrokkenen. 

7. In overleg met de andere commissies en het LaSSA-bestuur zal ik het survivalweekend 

tijdig inplannen, zodat overlap of te veel activiteiten op korte tijd vermeden wordt.  

8. Ik zal tijdens vergaderingen regelmatig reflecteren op de gang van zaken en elkaars 

werkwijze, om zo een goede samenwerking te garanderen.  
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BEGROTING 

 
                           BEGROTING 2017/2018
INKOMSTEN UITGAVEN
Leden Commissies

1. Contributie € 4.700,00 13. AA Commissie € 234,85

2. LUF € 150,00 14. Acticom € 360,00

15. Bulletin € 1.400,00

Acquisitie 16. Educom € 320,00

3. Acquisitie € 1.150,00 17. Fotocom € 65,00

4. Boeken € 900,00 18. ICA € 2.000,00

5. Instituut € 1.250,00 19. Mentoraat € 300,00

20. Reiscom € 1.600,00

Spaarrekening 21. Survivalcom € 120,00

6. Onvoorzien € 50,00 22. Commissie Algemeen € 126,80

7. Rente € 20,00

8. Spaarplan AA € 84,85 Abonnementen

23. Pcleden € 75,00

24. ING € 160,00

Overig 25. Website € 45,00

9. Samenvattingen € 77,80

10. Startbedrag € 300,00 Bestuur

11. Kruisposten € 0,00 26. Commissiebedank € 300,00

12. Eindberekening € 500,00 27. Borrels € 500,00

28. Drukwerk € 200,00

29. Kantoor € 100,00

30. Onvoorzien € 300,00

31. Cameraverzekering € 15,00

32. El Cid € 60,00

Extern

33. LaSSA € 150,00

34. WDO € 376,00

35. ABv € 25,00

36. Kruisposten € 0,00

37. FSW € 70,00

38. StOP € 10,00

Spaarplannen

39. Lustrum '18/'19 € 100,00

40. Camera '19/'20 € 20,00

41. Spaarplan contributie € 100,00

42. Hokmeubilair € 50,00

Totaal € 9.182,65 Totaal € 9.182,65
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TOELICHTING BEGROTING 2017/2018 

INKOMSTEN 

LEDEN 

1. Contributie: Heb ik hetzelfde gehouden. We hebben nieuwe leden gekregen, maar omdat 

er minder eerstejaars zijn, zijn dit er minder dan eerdere jaren. Bovendien zijn er ook wat 

leden uitgeschreven. 

2. LUF: De contributie van leden van Itiwana aan het LUF die hebben aangegeven dit door te 

geven aan Itiwana. Blijft hetzelfde bedrag als vorig jaar, omdat het bedrag jaarlijks 

opnieuw naar Itiwana gaat. 

ACQUISITIE 

3. Acquisitie: De acquisitie is met 250 euro omhooggegaan, omdat alle contracten van 

afgelopen jaar tweejarige contracten zijn en dit jaar dus ook nog gelden. Daarbij gaan we 

ervan uit dat de AA-commissie een extra contract van 250 euro kan afsluiten. 

4. Boeken: Het bedrag is naar beneden gegaan, omdat we een kleinere lichting eerstejaars 

hebben en we merken dat er minder boeken worden besteld. 

5. Instituut: Het Instituut heeft geen wijzigingen doorgevoerd en behoudt hun vaste bijdrage. 

SPAARREKENING 

6. Onvoorzien: Afgelopen jaar zijn er geen onverwachte inkomsten binnengekomen, maar 

toch heb ik besloten deze op 50 te houden, omdat er altijd iets kan gebeuren waardoor dit 

toch het geval is. 

7. Rente: De rente is naar beneden gegaan, omdat we vorig jaar veel minder rente hebben 

ontvangen dan de 50 euro die daarvoor inbegroot was. 

8. Spaarplan AA: Er is afgelopen jaren een bedrag gespaard voor een extra grote alumni 

activiteit. Dit bedrag komt nu beschikbaar. 

OVERIG 

9. Samenvattingen Educom: Door het openbreken van de Educomkas voor samenvattingen 

is er een bedrag vrijgekomen. Dit is beschikbaar gesteld in het ‘Commissie Algemeen’-

potje. 

10. Startbedrag: Het startbedrag is hetzelfde gebleven. Dit is een standaardbedrag waarmee 

er elk jaar wordt gestart. 

11. Kruisposten: Post bedoeld voor inkomsten die spoedig weer zullen worden uitgegeven. 

12. Eindberekening: Het bedrag dat over is van het vorige bestuursjaar dat nu beschikbaar 

wordt gesteld voor het nieuwe jaar. Dit bedrag ligt op 500 euro. 
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UITGAVEN 

COMMISSIES 

13. AA Commissie: De AA-commissie heeft meer geld gekregen om een extra grote activiteit 

te organiseren. Dit geld is beschikbaar door het spaarplan van de afgelopen jaren. 

14. Acticom: De Activiteitencommissie krijgt hetzelfde bedrag als vorig jaar, omdat het blijkt 

dat dit een goed bedrag is waarmee de Activiteitencommissie alle gewenste activiteiten 

kan financieren. 

15. Bulletin: De uitgaven van het Bulletin heb ik 100 euro naar beneden gedaan. Dit heeft te 

maken met de digitalisering van het Bulletin, waardoor we verwachten minder te hoeven 

drukken het komende jaar. 

16. Educom: De Educatiecommissie krijgt hetzelfde bedrag als vorig jaar. Het blijkt dat dit een 

goed bedrag is, waarmee de commissie alle gewenste activiteiten kan financieren. 

17. Fotocom: Ik heb het bedrag voor de Fotocommissie met 15 euro omhoog gedaan, vanwege 

met meer gebruik maken van polaroidfoto’s en het organiseren van grotere activiteiten 

zoals de ITI Talk 

18. ICA: Ik heb de uitgaven van de ICA hetzelfde gehouden. Ik heb gezien dat de facturen 

afgelopen jaar geen 2000 euro waren, maar aangezien we op zoek gaan naar een nieuwe 

drukker en we niet weten hoe duur dit gaat uitvallen, is het verstandig om het bedrag om 

2000 euro te houden. 

19. Mentoraat: Het bedrag voor het mentoraat is hetzelfde gebleven, omdat het een geschikt 

bedrag is voor het organiseren van alle activiteiten en het EJW. 

20. Reiscom: De Reiscommissie krijgt hetzelfde bedrag. Samen met het bedrag van het LUF is 

hiermee afgelopen jaar een mooie reis neergezet en dit willen we graag zo houden. 

21. Survivalcom: Het bedrag voor de Survivalcommissie is hetzelfde gebleven. Er is afgelopen 

jaar maar de helft van het budget uitgegeven aan het survivalweekend, maar omdat er een 

extra survivaldag wordt georganiseerd, heb ik het bedrag op 120 euro gelaten. 

22. Commissie Algemeen: Het geld dat is gevonden in de Educom samenvattingen kas heb ik 

in een commissie algemeen potje gestopt. Dit kan gebruikt als extra aanvullingen op 

activiteiten, met oog op verdieping. 

ABONNEMENTEN 

23. Pcleden: Er is geen verandering in de kosten voor het ledenprogramma. 

24. ING: Er zijn geen wijzigingen aangegeven in de kosten van de ING-rekening. 

25. Website: Er zijn geen wijzigingen aangegeven in de kosten voor de website. 

BESTUUR 

26. Commissie bedank: Ik heb het geld voor de commissie bedank op hetzelfde bedrag 

gehouden, omdat we ongeveer hetzelfde aantal commissieleden hebben die een bedankje 
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krijgen aan het eind van het jaar. 

27. Borrels: Ik heb het bedrag voor borrels op 500 euro gehouden. We willen dit jaar de 

themaborrels voortzetten en vorig jaar is gebleken dat 500 euro hier ruim voldoende geld 

voor is. 

28. Drukwerk: Ik heb het bedrag voor drukwerk met 25 euro omhoog gedaan, omdat dit 

bedrag vorig jaar heel hoog is uitgevallen.  

29. Kantoor: Ik heb het bedrag hetzelfde gehouden, omdat het hok een aantal kantoorspullen 

mist die we dit jaar wel weer willen gaan aanschaffen. 

30. Onvoorzien: Onvoorzien en diversen zijn samengevoegd onder het bedrag ‘onvoorzien’. 

Dit is met 100 euro naar beneden gegaan, omdat er heel weinig onvoorziene kosten waren 

afgelopen jaar. 

31. Cameraverzekering: De kosten voor de cameraverzekering zijn niet veranderd. 

32. El Cid: Ik heb geen veranderingen aangebracht in het bedrag voor de El Cid. We vinden 

het, net als afgelopen jaren, belangrijk dat nieuwe CA-OS studenten een goede en leuke 

eerste ontmoeting krijgen met Itiwana.  

EXTERN 

33. LaSSA: Het vaste bedrag dat we aan de LaSSA afgeven is niet veranderd.  

34. WDO: Bedrag voor het WDO is iets naar beneden gegaan, omdat de contributie iets naar 

beneden is gegaan.  Het geld dat we afstaan aan het WDO is een percentage van de 

contributie. 

35. ABv: Het lidgeld van de ABv is hetzelfde gebleven. 

36. Kruisposten: Post voor uitgaven die spoedig weer terug worden betaald. 

37. FSW: Bedrag is hetzelfde gebleven. FSW: Bedrag is hetzelfde gebleven. Het bleek afgelopen 

jaar een prima bedrag voor onder andere het organiseren van het FSW-feest.  

38. StOP: Het lidgeld voor het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP) is verhoogd naar 

10 euro.  

SPAARPLANNEN 

39. Lustrum ‘18/’19: Laatste 100 euro van het spaarplan voor het Lustrum aankomend jaar. 

40. Camera ‘19/’20: Spaarplan voor een nieuwe lens wordt doorgezet. 

41. Spaarplan contributie: Vanaf dit jaar is er een nieuw spaarplan voor het overhevelen van 

de contributie (zie bijlage 1). Hiervoor wordt elk jaar 100 euro opzijgezet. 

42. Hokmeubilair: Het bedrag voor het spaarplan voor hokmeubilair heb ik met 50 euro naar 

beneden gedaan. Er is de afgelopen twee jaar al 200 euro gespaard. Ik vond het dus 

overbodig om weer 100 euro opzij te zetten, maar met het oog op eventuele toekomstige 

aankopen die gedaan moeten worden heb ik er toch 50 euro voor opzij gezet. 
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Bijlage 1: Spaarplan overhevelen van de contributie (door Linde Voorend - 

Penningmeester) 

 

In overleg met de Penningmeester van het bestuursjaar 2016/2017 en de Kascommissie heb ik 

besloten een spaarplan op te stellen voor het overhevelen van de contributie. Dit zal een meerjarig 

spaarplan worden, aangezien er een aanzienlijk bedrag (4.700 euro) voor nodig is. Het 

overhevelen van de contributie is belangrijk, omdat de innen van de contributie van bijvoorbeeld 

het jaar 2016/2017 nu valt in het bestuursjaar 2017/2018. Dit betekent dat het geld van de 

contributie nog niet gerealiseerd kan worden in het bestuursjaar 2016/2017. De incasso loopt 

niet gelijk met het bestuursjaar en dit is zeer onhandig. 

Het overhevelen van de contributie gaat als volgt in zijn werk: door een spaarplan op te stellen 

komt er geld beschikbaar, uiteindelijk 4.700 euro. Dit is ongeveer het bedrag dat met de 

contributie binnengehaald wordt (hangt af van het aantal leden dat erbij komt en eraf gaat). Aan 

het eind van het bestuursjaar is de contributie nog niet gerealiseerd en is er nog een gat (van 

4.700) in de begroting. Dit gat wordt opgevuld met het geld dat gespaard is met het spaarplan. Het 

geld van de incasso dat later binnenkomt hoort bij de nieuwe Penningmeester, waardoor de 

contributie aan het begin van het jaar al gerealiseerd wordt. 

Het spaarplan gaat er als volgt uit zien: Elk jaar zal er 100 euro opzijgezet worden op de ASN-

spaarrekening. Dit komt bij een startbedrag van 1.300 euro dat als overig bedrag op de rekening 

staat.  

 


