
 

 

 

 

   

1. Opening  

Laure heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19.02. 

Laure vraagt of iedereen zich heeft ingeschreven op de presentielijst.  

2. Mededelingen/ingekomen stukken  

Machtigingen: 

Maarten machtigt Tamara, Sarah machtigt Tamara, Jemma machtigt Eslin. 

19.03 Wilke en Veronie komen binnen.  

Sanne machtigt Wilke, Daphne machtigt Wilke, Lena machtigt Veronie. 

Laure geeft aan dat Christien ziek is en hierdoor helaas niet aanwezig kan zijn.  

3. Vaststellen agenda  

Geen opmerkingen over de agenda, de agenda wordt vastgesteld. 

4. Vaststellen stemcommissie  

Lenne en Eslin melden zich aan als stemcommissie en tellen aanwezigen. 

17 aanwezigen, 6 machtigingen.  

5. Goedkeuren notulen Beleids-ALV 07-11-2017  

23 stemmen voor. 

0 tegen. 

0 onthouden. 

Notulen van de Beleids-ALV zijn goedgekeurd.  

6. Bespreken/toelichten Halfjaarlijks Verslag  

Laure geeft aan dat we elk kopje binnen het Halfjaarlijks verslag door zullen lopen en zullen 

toelichten. Er zal ruimte zijn om vragen te stellen. Opmerkingen over spelling of typefouten graag 

achteraf melden of per e-mail.  

Itiwana algemeen 

Laure vertelt dat de enquête eind december verstuurd is naar alle leden, zodat het gehele 1e 

semester geëvalueerd kon worden. De promotie door Itiwana wordt over het algemeen als positief 

ervaren. Het WDO en LaSSA bleken minder bekend onder de leden. We gaan met het WDO en LaSSA 

in gesprek hoe we hier het beste verandering in kunnen brengen. Leden geven aan geen problemen 

te hebben met Engelstalige activiteiten.  

Notulen Halfjaarlijkse ALV van Itiwana, 25e bestuur 

8 maart 2018 – 19.00 

Locatie: FSW, lokaal 1A21 



Thee- en tosti-uurtjes wilden wij creatiever invullen. Komend semester zullen we dit beter 

aanpakken. Door de verantwoordelijkheid van de thee en tosti uurtjes te verdelen onder de 

bestuursleden hopen wij meer creativiteit te bereiken.  

Er heeft een Hokopruimdag plaatsgevonden. Het Hok is schoongemaakt en oude spullen zijn 

uitgezocht en in samenspraak met WOM-leden en oud-bestuursleden bewaard gebleven of 

weggegooid. Oud-besturen kunnen hun spullen nog komen ophalen in het Hok.  

Eslin geeft aan dat ze het goed vindt dat oud-besturen zijn betrokken in het al dan niet weggooien 

van oude spullen.  

Het duurzame bestek bevalt goed en wordt veel gebruikt.  

Het online archief is opgeschoond. Dubbele bestanden zijn verwijderd, enkel bestanden die elk jaar 

relevant zijn worden bewaard.  

Met het bijwerken van de draaiboeken is de een meer bezig dan de ander. Hier zullen we zeker nog 

mee verder aan de slag gaan.  

Er zal een nieuwe privacy wetgeving worden ingesteld, waardoor Itiwana enkele aanpassingen zal 

moeten verrichten. Zie voor de complete uitleg bijlage 1. Er zal een algemene Europese wet komen, 

waarbij leden meer recht zullen krijgen over hun gegevens. Verenigingen moeten deze gegevens dan 

ook strenger beveiligen. Samen met het FSW zijn wij in gesprek om ervoor te zorgen dat Itiwana aan 

deze eisen zal voldoen. Hiervoor zullen wij ook een draaiboek opstellen voor de besturen na ons.  

Tamara vraagt hoeveel mensen de enquête hebben ingevuld. 

Laure geeft aan dat dit er 45 waren en er een goede verdeling van eerste- en tweedejaars is.  

Voorzitter 

Laure vertelt dat ze het nog steeds erg leuk vindt. De contacten met het Instituut, de 

studentambassadeur en het WDO verlopen prima. De VerO vergaderingen zijn nog steeds leuk. Ze zit 

in de organisatie van het interfacultair congres, welke op 16 april gaat plaatsvinden en waar ze de 

financiën voor regelt. De Valentijnverwenweek heeft plaatsgevonden en hier kwamen veel positieve 

reacties op.   

Samoa zegt dat ze dit inderdaad een heel leuk initiatief vond.  

Laure zegt dat ze het leuk vindt creatieve methoden te vinden om met het bestuur te evalueren. 

Vorige evaluatie zijn ze dan ook gaan klimmen, waarbij ze hun mening over stellingen op een 

creatieve manier moesten uiten. Af en toe maakt ze gebruik van zinspeling, bijvoorbeeld kleine 

tekstjes of cadeautjes om het bestuur extra te motiveren.  

Lenne geeft aan dat er aan het begin van de opleiding weinig personeel binnen de opleiding was en 

vraagt of de opleiding hierdoor niet teveel van ons vraagt.  

Laure zegt dat dit meevalt en dit eigenlijk alleen het geval is met het Mentorensysteem, waar Bart 

later op terug zal komen. Het was even zoeken naar de nieuwe contactpersonen, omdat er veel 

functies verschoven waren.  

Caroline geeft aan dat ze gister ook heeft aangegeven bij de opleiding dat het soms wat verwarrend 

is om contactpersonen te vinden, dus dat er binnenkort waarschijnlijk nog meer verduidelijking 

komt.  

Eslin vraagt of we betrokken waren bij de evaluatiedag.   

Claudia zegt dat ze hierover contact heeft gehad met Anna van der Laar, studentlid van het Dagelijks 

Bestuur. De middag was niet heel druk bezocht en er waren geen eerstejaars. De middag ging 

voornamelijk over de komst van de Engelstalige bachelor en over hoe communicatie wat beter kan.   

Lenne geeft aan dat ze de poll die geplaatst was op Dumpiwana goed vond om te peilen of er 

behoefte is aan evaluatie momenten.  

Laure vraagt aan Kyra of ze dit misschien kan doorgeven aan de opleidingscommissie.   



Kyra zegt dat ze dit zal doen.   

Samoa vraagt of het tekentje in het Halfjaarlijks verslag dat achter de Valentijnverwenweek staat, 

betekent dat dit niet in het beleid stond.   

Laure geeft aan dat dit inderdaad zo is en ligt de legenda toe. Het vinkje betekent dat de taak 

voldaan is. Het handje geeft aan dat er nog aan wordt gewerkt. Het kruisje betekent dat de taak niet 

volbracht is en het stopbordje geeft aan dat dit niet in het beleid stond en later dus is toegevoegd.  

Secretaris 

Manon licht toe dat ze van plan is het aantal leden gelijk te trekken met het aantal mensen in de 

besloten Facebookgroep van Itiwana. Ze heeft een persoonlijk puntje toegevoegd, omdat ze vindt 

dat ze naast secretaris ook nog steeds Manon is en zichzelf wil blijven uitdagen. Het combineren van 

de mening van het bestuur en wat goed is voor Itiwana ziet ze als een leuke uitdaging waarin ze zich 

wil verbeteren.  

Caroline stelt een nieuw project voor Manon voor, namelijk kijken wat er veranderd moet worden als 

de studie geïnternationaliseerd wordt.  

Manon geeft aan dit een goed idee te vinden, maar nu ook nog bezig is met de archiefkasten te 

ordenen. De kasten die in het hok staan zijn geordend, die op de gang is ze nog mee bezig. Binnen de 

public mappen zijn alle dubbele bestanden verwijderd, behalve bijvoorbeeld logo’s, om zo meer 

overzicht te creëren. Voor volgend bestuur zal er een raamwerk worden opgesteld in plaats van het 

kopiëren van alle bestanden. Nog niet alle oude posters zijn ingescand en toegevoegd aan het online 

archief, dit gaat nog gebeuren. De enquête is in december opgesteld en rondgestuurd. Eind van het 

jaar zal dit weer gebeuren en zal ze Laure meer ondersteunen met het opstellen ervan.  

Eslin oppert het idee om de oude posters in Mediawana toe te voegen als deze gedigitaliseerd zijn, 

zodat mensen deze kunnen bekijken.  

Manon geeft aan dat ze dit een goed en leuk idee vindt.  

Eslin voegt toe dat ze het leuk vindt dat er nog een enquête komt. 

Caroline vraagt wat het colloquium in Brussel was en vraagt hoe dit was. 

Manon geeft aan dat dit een congres dag was in Brussel waar enkele leden aanwezig waren.  

Lenne geeft aan het leuk te vinden dat dit zo gepromoot is. 

Manon geeft aan dat ze dit zo weer zou doen. Ze vertelt verder dat tijdens de Hokopruimdag een 

externe harde schijf is gevonden. De back-up van PC-leden staat hierop en een kopie van de public 

mappen. De schijf bewaart ze bij haar thuis.  

Samoa geeft aan dat ze vindt dat Manon goed bezig is. Goed dat het archief is opgeruimd en de 

sleutels zijn gelabeld. Ze geeft de tip te kijken naar wat een alternatief van Facebook zou kunnen 

worden, aangezien dit in populariteit afneemt.  

Lenne geeft aan dat de reden waarom er geen persoonlijke puntjes in het beleid stonden is omdat dit 

compact werd gehouden, maar het wel goed vindt dat Manon hiermee bezig is.  

Eslin geeft aan dat ze het goed vindt dat Manon dit erin heeft gezet. Het is belangrijk ook 

persoonlijke ontwikkeling vooraan te zetten en te laten zien wat je wil bereiken. Ze waarschuwt er 

wel voor dat je wel tevreden moet blijven. Steeds streven naar meer is ook weer niet goed. Jezelf 

uitdagen is positief, maar wees ook tevreden.  

Manon geeft aan dat ze nog steeds van ieder moment geniet.  

Tamara vraagt of de universiteit ook niet ergens bestanden op slaat in plaats van dat alles enkel op 

de externe harde schijf staat.  

Manon geeft aan hier inderdaad naar te kunnen informeren. Het herinrichten van de externe harde 

schijf was een kleine moeite, maar hierover informeren kan nooit kwaad.  

Samoa vraagt wat er met de oude inschrijfformulieren gebeurt in verband met de privacywet. 

Manon zegt dat vertrouwelijke informatie als paspoortkopieën verhuisd zijn naar de kast in het Hok, 



omdat dit ondanks de nieuwe sloten veiliger is. Deze zullen binnenkort door de papierversnipperaar 

gaan net zoals de oude inschrijfformulieren van meer dan vijf jaar geleden.  

Samoa geeft aan dat het inschrijfbewijs wel bewaard moet worden. 

Manon zegt dat ze hier rekening mee zal houden.  

  

Penningmeester 

Linde vertelt dat het geld in het ‘commissie algemeen’ potje alleen wordt gebruikt voor verdiepende 

activiteiten en tot nu toe voor één activiteit gebruikt is. Er wordt nog nagedacht over hoe dit geld 

verder wordt besteed. De ontwerpwedstrijd voor de kledinglijn is in volle gang, waarmee een link 

wordt gelegd met antropologie.  

Eslin vraagt of er is nagedacht over sokken.  

Linde geeft aan dit een goed idee te vinden. 

Renée vraagt of er ook wordt gedacht aan duurzame kleding, aangezien dit in het kader van 

antropologie misschien wel een leuk idee is.  

Linde zegt dat we natuurlijk wel een bestaand contract met een kledingdrukker hebben, maar we 

altijd kunnen kijken wat mogelijk is. 

Eslin geeft wat tips van namen van duurzame kledingleveranciers.  

Linde vertelt dat er een back-up is gemaakt van de financiële bestanden op de externe harde schijf. 

Ook is er een nieuwe drukker gevonden. Het eerste Bulletin is daar gedrukt en daar zijn we heel 

tevreden over. Er is een planning gemaakt voor meerdere opdrachten en ze helpen mee met de lay-

out. Voor het lustrum zal 500 euro van het spaarplan vrijkomen. Er schijnt ook geld van het vorig 

lustrum over te zijn gebleven. Er wordt nog even uitgezocht hoeveel dit is en dit wordt dan 

besproken met de lustrumcommissie.  

Samoa vraagt wat er met het geld gebeurt wat wordt bespaard door de digitalisering van het 

Bulletin.  

Lenne stelt voor dat dit misschien te gebruiken is voor het spaarplan om de contributie over te 

hevelen.  

Eslin geeft aan dat Linde iets mondiger mag zijn in haar verslag, omdat het ook leuk is om iets 

uitgebreider te lezen hoe alles precies gaat.   

Lenne vraagt of Linde de cijfers nog steeds leuk vindt. 

Linde geeft aan dat dit zo is en dat ze de kascontrole ook leuk vond.  

Assessor Activiteiten 

Bart vertelt druk bezig te zijn met de organisatie van het FSW-feest wat op 21 maart zal plaatsvinden. 

Activiteiten zijn tot nu toe nog niet heel inhoudelijk gemaakt, misschien gebeurt dit met de 

docentenactiviteit. Maar het blijft ook een activiteitencommissie, dus moet het niet te educatief 

worden.  

Eslin vraagt wat Bart bedoelt met het meer inhoudelijk maken van activiteiten. Of dit inhoudt dat het 

meer antropologisch wordt.  

Bart geeft aan dat dit er inderdaad mee bedoeld wordt.  

Bart zegt dat het bezoeken van activiteiten van andere verenigingen er nog niet van is gekomen. Er 

heeft recent een gesprek plaatsgevonden met mentoren en Rosalinde over het mentorensysteem. 

Hieruit bleek dat sommige eerstejaars persoonlijke problemen hebben en hoe mentoren hier 

misschien in kunnen helpen.   

Elsin geeft de tip ook de WOM hierbij te betrekken, aangezien zij ook ervaring hebben met dipjes in 

hun studietijd en misschien met meer afstand naar de situatie kunnen kijken.  

Lenne geeft aan dat je dan een soort Iti-tantes en ooms kunt creëren. Ook merkt ze op dat een 

gangvereniging een vertrouwenspersoon heeft en dat dit misschien ook een idee is om naar te 



kijken. Iemand die niet in het bestuur of een commissie van Itiwana zit om afstand te behouden en 

iemand die hierin gecoacht kan worden.  

Bart geeft aan dat dit inderdaad een goede tip is.  

Tamara geeft aan dat er ook op de grens van studenten gelet moet worden. Een student kan niet 

overal in helpen, er moeten ook op de universiteit plekken zijn waar je naartoe kan.  

Wilke vraagt of het de bedoeling is dat de mentorgroepjes van nu nog iets van een activiteit gaan 

ondernemen, omdat ze ook niet weet of hier behoefte aan is.  

Eslin vraagt of het ook niet het plan was om een EJW-reünie te organiseren.  

Renée geeft aan dat deze gelijk na EJW plaatsvindt.  

Eslin stelt het idee voor om later in het jaar nog een soort mentorborrel te organiseren en dat het 

mentoraat dit misschien kan oppakken.  

Bart zegt dat een borrel misschien niet iedereen trekt, maar er misschien wel een soort studie-uurtje 

georganiseerd kan worden om samen te studeren. Het maken van agenda’s voor vergaderingen gaat 

nog niet altijd even gestructureerd. Wel al beter dan aan het begin, maar Bart wil zichzelf hierin nog 

verbeteren.   

Eslin vraagt of Bart hier dan niet een nieuw puntje over wilt toevoegen in zijn verslag, zodat hij er aan 

kan werken als hij dit echt wil bereiken.  

Bart geeft aan dat dit inderdaad misschien wel een goed idee is. 

Veronie vraagt hoe de docentenavond volgend jaar aangepakt zal worden, omdat het dit jaar niet 

volgens plan verliep. 

Bart geeft aan hier bij het Mentoraat straks op terug te komen.  

 

Assessor Onderwijs 

Lina vertelt dat ze ook penningmeester bij LaSSA is en zo door deze samenwerking haar activiteiten 

bij LaSSA goed kan terugkoppelen op het bestuur. Ze raadt aan volgend jaar weer een bestuurslid in 

de LaSSA commissie te laten plaatsnemen. Het beheren van Instagram gaat goed, het dilemma op 

dinsdag wordt goed bekeken. Ze heeft in overleg met het Instituut ervoor gezorgd dat zij de 

stagevacatures voortaan op haar e-mail ontvangt. Deze zal ze vervolgens doorspelen naar de leden. 

De kledinglijn verloopt soepel en pakt ze samen met Linde op. Er is geen nieuwe boekenleverancier 

gevonden. Dit zou in samenwerking gaan met gangverenigingen, maar dit is stuk gelopen.  

Eslin vertelt dat ze hetzelfde probeerde in haar bestuursjaar en het inderdaad heel moeilijk is. 

Antropologische boeken zijn ook niet overal te vinden en ze geeft de tip er ook niet te veel energie in 

te steken.  

Lina geeft aan dat ze er inderdaad al minder mee bezig is, maar het wel vervelend is dat boeken zo 

laat aankomen.  

Eslin stelt voor eens na te vragen bij studieverenigingen van andere steden.  

Claudia geeft aan dit gedaan te hebben. Djembé in Utrecht regelt haar boeken bij bol.com, maar hier 

krijgen leden niet veel korting voor. Aangezien veel leden bij ons lid worden voor de boekenkorting, 

leek dit niet de beste oplossing.  

Eslin stelt voor om ook internationaal te kijken, omdat veel boeken internationaal zijn en verschepen 

niet altijd meer heel duur is.  

Lina geeft aan dit een goede tip te vinden.  

Renée vraagt hoe de boekenactie is afgelopen die niet heel soepel verliep.  

Lina geeft aan dat het inderdaad stroef verliep, maar alles goed is gekomen. 

Renée vraagt hoe de nieuwe boekenactie is verlopen. 

Lina geeft aan dat er niet veel boeken zijn besteld en er veel bij mensen thuis is geleverd in plaats van 

in het Hok. Daarnaast waren er veel reacties dat boeken erg laat geleverd werden.  



Caroline vraagt of de boekenleverancier hier een verklaring voor heeft. 

Lina geeft aan dat ze dit niet hebben en de communicatie ook stroef verloopt.  

Renée vraagt of Lina een persoonlijk gesprek heeft gehad met een contactpersoon in Leiden of dat er 

misschien een contactpersoon naar Leiden kan komen voor een gesprek.  

Lenne stelt voor misschien een brainstormsessie met gangverenigingen en een contactpersoon te 

houden, zodat de boekenleverancier inziet dat het probleem bij meerdere verenigingen ligt.  

Lina zegt dit een goede tip te vinden.  

Eslin vraagt of het contact met docenten goed verloopt, omdat dit in het verleden nog wel eens 

stroef verliep.  

Lina geeft aan dat dit prima verloopt.  

Renée vraagt of Lina weet wie het aanspreekpunt is voor de volgende boekenactie, aangezien de 

contactpersoon van vorige boekenacties weg is.  

Claudia geeft aan dat dit misschien Ilse is. 

Renée zegt dat haar kindje verder lekker bezig is.  

Assessor Extern 

Claudia vertelt dat het onderhouden van contacten goed verloopt. Helaas is er een bedrijf dat zijn 

contract met Itiwana heeft stopgezet, omdat het gewenste resultaat niet behaald werd.  Verder 

verloopt het contact met de opleidingscommissie niet heel goed.  

Eslin vraagt of dit nog steeds zo is, ook sinds de vorige keer toen ze het erover hadden. 

Claudia geeft aan van wel en eigenlijk alleen contact te hebben met Anna.  

Kyra geeft aan dat de communicatie binnen de opleidingscommissie ook niet heel goed verloopt, 

maar dat ze Claudia wel kan toevoegen in de groepsapp om de communicatie te verbeteren.  

Claudia vindt dit een goed idee. Verder is de eerste alumni activiteit geweest, waar goed voor 

gepromoot is, maar waar de aanwezigheid tegenviel.  

Lenne zegt dat ze vindt dat er inderdaad goed gepromoot is.  

Claudia geeft aan dat ze hun best gedaan hebben. Verder gaat het beheren van de Snapchat goed.  

Lenne stelt het idee voor om de Snapchat ook eens te laten beheren door iemand die bijvoorbeeld 

stage loopt op de dag van de stage avond.  

Claudia geeft aan dit een goed idee te vinden, omdat het op deze manier alsnog gecombineerd 

wordt met een Itiwana activiteit.  

Eslin zegt dat Claudia op dit soort dingen best trots mag zijn en dit ook mag benoemen in haar 

verslag, in plaats van alleen een vinkje te plaatsen. Zeker omdat de take-over een nieuw concept is.  

Sarah A. komt binnen om 20.06, machtiging van Sarah vervalt, 18 aanwezigen en 5 machtigingen 

Claudia vertelt dat ze heeft deelgenomen aan een faculteitsoverleg van acquisitie en hier ook het 

idee van de boekenmarkt vandaan te hebben. Hier heeft ze een duidelijker beeld van acquisitie 

gekregen. Het LinkedIn profiel werd niet veel gebruikt. Claudia is langs de Career Service geweest om 

hierover advies te vragen. Sommige pagina’s zijn verwijderd, omdat ze niet meer in gebruik waren en 

de bedrijfspagina heeft een update gekregen. Ze is van plan hier met enige regelmaat dingen te 

posten.  

Eslin zegt dit een leuk idee te vinden en geeft aan dat dit ook in het verslag kan.  

Claudia geeft aan dat het pas deze week is gerealiseerd en het daarom nog niet in haar verslag staat.  

Eslin zegt dat dit dan logisch is, maar dat Claudia het zeker zou kunnen toevoegen, omdat het een 

teken is dat ze goed bezig is. 

Sarah B. komt binnen om 20.08, 19 aanwezigen, 5 machtigingen 

Claudia geeft aan dat het CRM-systeem binnen het bestuur alleen gebruikt wordt door Linde om 

contracten op te zoeken. Met de AA-com wordt het systeem gebruikt als database van de 

contracten, maar niet gebruikt om taakverdelingen op te stellen. 



Lenne geeft aan dat het CRM-systeem vooral is opgezet om contracten zichtbaar te houden voor 

volgende jaren, zodat niet telkens dezelfde bedrijven worden benaderd. Dit is het belangrijkste doel, 

als dit ook via een drive kan is dat ook prima, zolang het maar doorgegeven wordt. Verder vindt 

Lenne het goed hoe Claudia haar functie en commissie combineert. Ze vraagt of Claudia soms 

misschien het gevoel heeft buiten de boot te vallen binnen het bestuur, omdat dit zou kunnen met 

haar functie.  

Claudia geeft een dat het goed gaat en dat gevoel niet te hebben.  

Assessor Publicatie  

Laure zegt dat Christien helaas ziek is en dat zij haar verslag zo goed mogelijk zal proberen toe te 

lichten. Wanneer er vragen zijn die het bestuur niet kan beantwoorden, zullen wij deze doorspelen 

aan Christien. Christien vindt het belangrijk zichzelf te blijven uitdagen en alles goed op orde te 

hebben. Linde vult Laure aan door te zeggen dat wanneer Christien in het Hok zit, het Hok vaak 

helemaal schoon is. Christien heeft een Whatsapp groep met alle promotieleden. Het aanleveren van 

stukjes voor evenementen ging in het begin nog niet altijd even soepel, maar gaat inmiddels al veel 

beter. De promotiemomenten worden bijgehouden in de promotieagenda, welke Laure elke 

vergadering doorneemt en doorgeeft aan de rest van het bestuur. De website is verder geüpdatet 

door oude informatie te verwijderen. De website blijft een moeilijk systeem, dus ze is nog op zoek 

naar een nieuw domein, waarbij ze ook kijkt hoe andere verenigingen hun website invullen. Zo wil ze 

ook een logische website indeling voor Itiwana creëren.    

Caroline vraagt of de website volledig naar het Engels zal worden vertaald.   

Laure zegt dat als de opleiding Engelstalig wordt, dit ook invloed zal hebben op Itiwana en dus ook op 

de website. Er moet nog even goed gekeken worden hoe dit wordt aangepakt. Als er een nieuwe 

website wordt gemaakt is het misschien wel logisch om gelijk naar een Engelstalige versie te kijken.  

Lenne geeft aan dat voor het aanpassen van de naam van de studieverenging naar een Engelstalige 

naam veel aanpassingen in de statuten moeten worden verricht.  

Samoa vindt de Itiweek er altijd goed uit zien en geeft hiervoor haar complimenten. Ook vraagt ze 

naar het domein wat binnenkort wordt opgeheven. 

Laure geeft aan dat er inderdaad een website domein wordt opgeheven en Itiwana hier een melding 

van heeft gekregen. Het gaat echter om een oude site waar enkel foto’s op staan. De foto’s zijn al 

veilig gesteld, dus de website zal vanzelf verdwijnen.  

Lenne vraagt of er nog meer besproken wordt over de Facebook van Itiwana. 

Laure geeft aan dat opmerkingen hierover worden doorgeschoven naar het discussieblok.  

Lenne geeft aan dat er door meer geld te investeren in de website een mooier resultaat behaald kan 

worden met misschien ook een Engelstalige en Nederlandstalige versie. Ze geeft aan dat het goed is 

hier geld in te investeren, omdat het goed is om online een goede uitstraling te hebben. 

Renée stelt voor dat er misschien een apart potje kan komen voor de website.  

Linde geeft aan dat dit een goed punt is om over na te denken.  

Wilke merkt op dat foto’s op Mediawana altijd blijven staan en oppert het idee om alleen leden 

toegang te geven tot de foto’s in plaats van dat deze openbaar staan.   

Eslin geeft aan dat de foto’s niet openbaar zijn, omdat je een account nodig hebt om ze te 

downloaden.  

Claudia geeft aan dat dit niet meer het geval is.  

Linde geeft aan dat leden wel toestemming hebben gegeven dat foto’s hier geplaatst worden. 

Eslin voegt toe dat je ook altijd kan vragen om foto’s te verwijderen.  

Laure geeft aan dat ze het goed vindt dat Wilke dit benoemt, zodat we er eens goed over na denken.  

Tamara geeft aan dat als er toch wordt gekeken naar een nieuwe website hierop misschien ook een 

soort account gecreëerd kan worden waar je moet inloggen om foto’s te kunnen zien.  



Caroline geeft aan nog wel mensen te kennen die hier ervaring mee hebben. 

Laure zegt dat alle tips welkom zijn.  

Eslin stelt voor een berichtje in Dumpiwana te plaatsen om te vragen of mensen ervaring hebben 

met websites bouwen.   

Alumni- en Acquisitiecommissie 

Claudia vertelt dat ze druk bezig zijn geweest met het vernieuwen van de alumni nieuwsbrief. Er zijn 

nieuwe rubrieken toegevoegd en vandaag heeft er een interview plaatsgevonden met een alumnus 

om de nieuwsbrief interactiever te maken. Het werven van sponsoren is nog niet gelukt, wel is de 

boekenmarkt georganiseerd om geld op te halen.  

Eslin vraagt of uit het overleg met de Faculteit nog een eventuele samenwerking met andere 

verenigingen is gekomen rondom acquisitie.  

Claudia geeft aan dat het overleg vooral was om ideeën uit te wisselen en er geen initiatief was om 

samen acquisitie te lopen.   

Eslin geeft aan dat er niks uit hoeft te komen, maar je het altijd kunt proberen.  

Claudia geeft aan dat als we met gangverenigingen gaan samenwerken, het percentage voor Itiwana 

altijd erg klein zal zijn.  

Eslin stelt voor om misschien zusterverenigingen te benaderen.  

Claudia geeft aan een lijstje gemaakt te hebben met sponsoren die zij hebben. Er is een link 

aangemaakt via Sponsorkliks om zo geld op te halen voor Itiwana. Wanneer leden iets via deze link 

op bepaalde websites kopen, gaat er een bepaald bedrag naar Itiwana zonder dat dit leden meer 

kost. Dit zal binnenkort door Christien op de website worden geplaatst. Ook de link naar bol.com zal 

binnenkort op de website komen. Verder is het survivalweekend voor alumni voorlopig aan de kant 

gezet. Wel komt er een grote activiteit in de vorm van een stranddag in mei. In de nieuwsbrief zal 

een enquête worden toegevoegd om zo de verwachtingen van de alumni te peilen. Ook wordt er een 

extra lezing ingepland.  

Eslin geeft aan dat Claudia goed bezig is met goede activiteiten. 

Lenne geeft aan dat de promotie ervan ook boven andere commissies uitspringt, vooral met 

Snapchat. Misschien een tip om dit voor andere activiteiten ook meer te doen.  

Eslin geeft de tip dat bij de boekenmarkt de formulering van ‘het geld gaat naar Itiwana’ anders had 

gekund, zodat het voor de leden duidelijker was dat het geld weer bij hen terecht komt.  

Activiteitencommissie 

Bart geeft aan dat er in de taakverdeling wat dingen verschoven zijn, wat maakt dat Sarah nu 

penningmeester is en Amber promotielid. Ook is er een extern lid aangesteld, omdat het als handig 

werd ervaren om iemand aan te stellen als contactpersoon met externe partijen.  

Samoa vraagt hoe het met de bandjesavond gaat. 

Bart zegt dat dit goed gaat en dat er al aardig wat bandjes zich aangemeld hebben. Het contact met 

De Veste verloopt moeizaam, maar dit zal goed komen.  

Bulletincommissie 

Laure licht namens Christien toe dat het eerste Bulletin ‘Feestdagen’ succesvol is uitgebracht. Met de 

enquête van vorig jaar is gekeken wie het Bulletin digitaal wil ontvangen en wie niet. Er zijn maximaal 

50 Bulletins gedrukt, wat goed is voor de bomen. Het 4e Bulletin van vorig jaar is vorige maand 

digitaal verstuurd naar alle leden, behalve eerstejaars. Af en toe ervaart Christien dat het moeilijk is 

bepaalde deadlines te halen. Tot slot komen persoonlijke doelen nog vaak ter sprake in 

vergaderingen.  

Samoa geeft aan dat het misschien een leuk idee is om de 4e editie van het Bulletin van vorig jaar nog 



wel een paar keer af te drukken voor het archief en om in het Hok te leggen.  

Laure geeft aan dit een goed idee te vinden.  

Educatiecommissie 

Lina geeft aan dat er geen Engelstalige filmavond is georganiseerd. Bart organiseerde met de Acticom 

ook een filmavond aan het begin van het jaar en ze wilde niet voor teveel vergelijkbare activiteiten 

zorgen. Het een week van tevoren promoten van activiteiten in colleges is niet altijd gelukt door de 

drukke agenda. Het samenwerken met externen en andere verenigingen gaat goed. Er zal binnenkort 

een lezing in samenwerking met de studievereniging van archeologie plaatsvinden.  

Eslin geeft aan de activiteiten leuk en vernieuwend te vinden en vindt dat Lina goed bezig is.  

Wilke vraagt of de Engelstalige filmavond alsnog georganiseerd gaat worden. 

Lina geeft aan dat de Educom al meer activiteiten organiseert dan volgens de planning, dus dat dit 

niet zal gebeuren. Het zou anders te veel worden.  

Fotocommissie 

Laure geeft namens Christien aan dat de sfeerimpressies vaak worden gemaakt met leuke foto’s en 

filmpjes. Christien heeft samen gezeten met Sabrina van het Instituut over de fotowedstrijd, waarbij 

Itiwana betrokken zal zijn. De ITI Talk zal begin mei georganiseerd worden. Er is een Instax camera 

aangeschaft. Voorheen werd telkens die van Nola gebruikt, maar vanaf nu heeft Itiwana een eigen 

camera. De camera wordt betaald door de opbrengst van de polaroids, een bijdrage van de Fotocom 

en een bijdrage van de Acticom.  

Samoa geeft aan dat er voor het betalen van de camera nog een duidelijk overzicht moet worden 

opgesteld met wie wat precies betaald.  

Linde geeft aan dat dit een goed idee is. De Acticom heeft genoeg budget en de polaroids worden 

goed verkocht, dus de camera zal dit jaar afbetaald kunnen worden.  

Caroline vraagt of de Polaroid camera binnen dezelfde verzekering van de andere camera valt.  

Linde geeft aan dit een goede vraag te vinden en zegt dat de camera nu nog niet verzekerd is.  

Lenne geeft aan dat het fotopapier voor polaroids best duur is en hier dus rekening mee moet 

worden gehouden in het budget. Ze stelt voor dit ook mee te nemen in het overzicht wat wordt 

opgesteld. 

Linde geeft aan dat dit inderdaad goed is om naar te kijken.  

Laure vult aan dat er nu ook een penningmeester is binnen de Fotocom die dit soort zaken goed in de 

gaten kan houden.  

Lenne geeft aan de aftermovies super leuk te vinden en vindt dat de Fotocom goed bezig is.  

ICA-commissie 

Linde vertelt dat de eerste ICA is gepubliceerd. Het verliep soms wat stroef, maar ze is trots op het 

eindresultaat en geeft aan dat ze nu weten wat ze als commissie anders kunnen aanpakken. Ze vindt 

het soms moeilijk de gezellige kant binnen de commissie levend te houden. Commissieleden zijn vaak 

druk, waardoor het plannen van vergaderingen lastig is en ze vaak niet voltallig aanwezig kunnen zijn. 

Linde vindt het moeilijk om hiermee om te gaan, maar het gaat al beter en de commissie is goed op 

weg naar de tweede uitgave.   

Samoa geeft aan dat er wat foutjes zaten in de lay-out en dat dit wel jammer was.  

Linde zegt dat ze zelf weinig ervaring heeft met lay-out en ook binnen de commissie niemand hier 

echt ervaring mee had. Ze hebben er wel van geleerd en zullen de volgende keer meer tijd steken in 

de lay-out.  

Samoa geeft aan dat Linde het ook vooral als leuk leermoment kan zien. 

Lenne stelt voor misschien toch te investeren in een proefdruk. 

Linde geeft aan dat dit 300 euro kost en dit toch wel erg veel geld is.  



Lenne vraagt of de drukker de lay-out ook niet controleert.  

Linde zegt dat deze ICA nog bij de oude drukker is gedrukt en er misschien bij de nieuwe drukker wel 

gekeken wordt naar de lay-out.  

Lenne vindt dat er meer foto’s en beeldmateriaal in de ICA verwerkt mogen worden en geeft aan 

Linde hierbij te willen helpen als ze dit fijn vindt.  

Linde zegt dat dit goed komt en ze ook gaan samenwerken met de fotowedstrijd van het Instituut.  

Eslin geeft aan dat de ICA echt het visitekaartje van de vereniging is en er dus goed uit moet zien. 

Vorig jaar waren er mensen met veel verstand van lay-out, waardoor het er zo goed uit zag. Ze vindt 

het jammer dat er foutjes in zaten en geeft de tip erop op te letten dat het echt goed gebeurt. Ook 

geeft ze de tip dat Linde anderen om hulp kan vragen of het format van vorig jaar kan gebruiken.  

Lenne vult aan dat Linde misschien kan vragen naar tips waar de tijdschriften er goed uitzien.  

Eslin geeft aan dat er ook iemand moet zijn die de grammatica goed test.  

Linde vraagt of hier fouten in zaten. 

Sarah zegt dat er wel wat kleine foutjes in zaten op het gebied van spelling.  

Lenne zegt dat het ook een studentenblad blijft.  

Eslin geeft aan dat fouten niet erg zijn, maar het haar wel opviel. 

Sarah zegt dat het wel zonde is als er fouten op het voorblad staan.  

Eslin geeft aan dat Linde het niet als kritiek moet zien. Linde kan om hulp vragen, want er zijn genoeg 

mensen die willen helpen. Ze kan het zien als leerproces.  

Linde geeft aan extra motivatie te hebben om op deze punten bij de nieuwe ICA extra goed te letten. 

Lustrumcommissie 

Claudia vertelt met veel enthousiasme begonnen te zijn met de commissie. Er zijn veel ideeën 

bedacht, nu alleen nog de uitvoering.  

Wilke geeft aan het een hele leuke commissie te vinden.  

Eslin is erg benieuwd naar de activiteiten.  

Lenne wenst de commissie succes.  

Mentoraat 

Bart vertelt dat de docentenavond dit jaar een nieuwe invulling heeft gekregen, omdat het contact 

met docenten stroef verliep. Er is een ‘Antro’s op vakantie’ avond van gemaakt met hetzelfde format 

als de docentenavond. Dit was voor dit jaar even een noodoplossing. Het streven is volgend jaar 

gewoon weer een docentenavond te organiseren, omdat het een leuke manier is om docenten beter 

te leren kennen.   

Eslin geeft aan veel waarde te hechten aan de docentenavond. Zeker als de studie door 

internationalisering groter wordt, is het contact met docenten heel belangrijk. Veel mensen vinden 

het ook leuk. Misschien kan de avond een andere invulling krijgen, maar hij zou zeker behouden 

moeten blijven.  

Wilke geeft aan dat een ander tijdstip misschien ook kan helpen als dit docenten beter uitkomt.  

Bart geeft aan dat ook het docentenvolleybal vorig jaar niet heel druk was bezocht door docenten. 

Lenne geeft aan dat het ook bij deze activiteit lag aan de timing.  

Caroline stelt voor de docentenavond misschien een andere tijd in het jaar te organiseren.  

Renée vult aan dat de docentenavond vroeger ook aan het begin van het jaar werd georganiseerd. 

Bart geeft aan dat er wel rekening moet worden gehouden met de docentenactiviteit van de 

Acticom. 

Caroline vraagt hoe het Mentoraat docenten heeft benaderd.  

Bart zegt dat meerdere keren de derde verdieping is bezocht en er gemaild is.  



Reiscommissie 

Manon vertelt dat de eerste informatieavond is geweest. De spreekster was erg leuk en er waren 

veel positieve reacties. Alle activiteiten en promotie gaan in het Engels, omdat er een internationale 

student mee gaat op reis. Dit zorgt niet voor problemen voor anderen binnen de groep. De 

taakverdeling is duidelijk. Door iedereen verantwoordelijk te stellen voor de invulling van een 

bepaalde dag is iedereen actief bezig en heeft iedereen de ruimte zelf invulling te geven aan de reis. 

Er is een hoofdbeheerder van het e-mailadres aangesteld. Veel contact met externen verloopt ook 

via persoonlijke e-mailadressen van commissieleden, maar bevestigingse-mails worden in de 

gemeenschappelijke drive geplaatst om het overzicht te behouden.  

Tamara geeft aan het een hele leuke reislocatie te vinden en vraagt of er vaccinaties nodig zijn. 

Manon zegt dat er een document is opgesteld waarin staat welke vaccinaties aanbevolen zijn en deze 

binnenkort naar alle reizigers wordt gestuurd. 

Samoa vindt dat de reiscommissie een professionele uitstraling heeft met de commissiekleding en de 

bevestigingsmails van de betalingen.  

Eslin geeft aan dat er richting de grens met Azerbeidzjan ook malariapreventie is aangeraden. 

Manon geeft aan dat ze hier nog eens goed naar zal informeren.  

Eslin vindt dat de poster mooier had gekund en geeft aan dat hier op gelet kan worden, omdat je ook 

met de poster veel professionaliteit kan uitstralen.  

Suvivalcommissie 

Laure geeft aan dat de locatie voor de survivaldag zo goed als vast ligt. Het organiseren van het 

weekend gaat ook goed. De datum hiervan wilden ze eigenlijk ver van te voren vast hebben staan, 

maar het weekend wordt misschien toch nog verplaatst door omstandigheden. De datum zal zo snel 

mogelijk worden vastgesteld.  

Eslin vraagt waarom het dan verplaatst zou worden. 

Wilke antwoordt dat dit komt door een tentamen van eerstejaars.  

Vera licht toe dat het roosteroverzicht niet klopt en dit verwarrend is. 

Lenne geeft aan dat het ook wel eens op woensdag tot en met vrijdag is geweest en dat dit misschien 

ook een optie is.  

Laure geeft aan dat sommigen van de commissieleden dan nog les hebben en ze dus nog even zullen 

puzzelen met nieuwe data. 

Eslin geeft aan dat de roosteroverzichten vrijwillig worden opgesteld, het dus niet altijd een vaste 

leidraad vormt en er dus ook foutjes in kunnen zitten.    

Pauze 

Veronie, Wilke, Sarah verlaten de zaal. 21.10, 16 aanwezigen, 2 machtigingen.  

Halfjaarlijks Financieel verslag 

Linde geeft aan dat er nog wat kleine foutjes in zitten die er nog uitgehaald zullen worden. Er zijn een 

paar nieuwe leden bij Itiwana gekomen, waaronder enkele internationale leden. Er is €177,80 uit de 

kas van de Educom gehaald van de verkoop van samenvattingen. Hiervan wordt €100,- gebruikt als 

startbedrag voor eventuele nieuwe samenvattingen in de toekomst. De overige €77,80 vormt het 

potje ‘commissie algemeen’. Het Bulletin maakt minder kosten vanwege de digitalisering. We zullen 

nog kijken waar dit geld naartoe zal gaan. De enige kruispost is de Instax camera, welke door de 

Acticom en Fotocom wordt terugbetaald. Bij inkomsten staat nu geld van Mentoraat, dit is de borg 

van het eerstejaarsweekend. Deze zal nog overgemaakt worden naar de mentoraatsrekening. Door 

omstandigheden kon dit niet eerder.  

Samoa laat zien dat ze een brief heeft gekregen van de ING over een rekening en vraagt of Linde 

hiernaar kan kijken.  



Linde geeft aan dat ze dit zal doen.  

Linde licht nog toe dat het geld wat nog over was van survivalweekend naar de aanschaf van een 

jerrycan zijn gegaan die nu door Itiwana wordt gebruikt.   

Lenne merkt op dat er bij taartuurtje €30,- staat en vraagt wat dit precies is.  

Linde geeft aan dat dit het laatste uurtje van bestuur XXIV is en dat daar ook nog de kosten van hun 

laatste tosti-uurtje zitten.  

Lenne vraagt waar de €10,- die toen niet is uitgegeven dan naartoe gaat.   

Linde geeft aan dat zulke kleine bedragen andere bedragen compenseren die wat hoger uitvallen. 

Grote bedragen, zoals geld dat wordt bespaard met digitalisering van het Bulletin krijgen een nieuw 

doel, maar zulke kleine bedragen worden gebruikt om te compenseren.  

Linde geeft aan dat er met de hokopruiming een groene kas is gevonden. Niemand weet waar deze 

van is, dus we zullen hem binnenkort openbreken.  

WDO  

Laure geeft aan dat nu eerst het WDO zal vertellen en daarna het LaSSA. 

Kyra toont de begroting en realisatie tot nu toe. Alles is nog steeds onder budget, dus dat gaat goed. 

Er zijn kleine activiteiten geweest, zoals een borrel in samenwerking met het L.A.M.M.. Deze 

activiteit was niet per se discussie gerelateerd, dus zal er in april weer een grote activiteit worden 

georganiseerd die antropologisch gerelateerd zal zijn. Ook worden er plannen opgesteld voor het 

lustrumjaar, zodat hier in september gelijk van start kan worden gegaan. Het WDO wil ook graag met 

Itiwana samenwerken rondom het lustrum. Vorige maand is er een activiteit in samenwerking met 

Green Keys geweest. Kyra geeft aan nog met Laure te bespreken hoe ze het best kunnen omgaan 

met externen die deelnemen aan WDO activiteiten. Ze vraagt wat de ALV ervan vindt als externen 

deelnemen aan activiteiten van het WDO zonder extra bijdrage.   

Eslin geeft aan dat er iets meer publicatie voor het WDO mag komen.  

Kyra geeft dit toe.  

Tamara geeft aan dat het ook per activiteit verschilt en ze vond dat het Alzheimer café goed 

gepromoot was.   

Kyra geeft aan dat ze er ook samen met Itiwana aan werken om zoveel mogelijk eerstejaars te 

bereiken.  

Kyra en Charley verlaten de zaal 21.22, 14 aanwezigen, 2 machtigingen.  

LaSSA 

Renée geeft aan dat er een enthousiaste groep is en er vaak vergaderingen plaatsvinden. De 

organisatie van activiteiten worden verdeeld onder de commissieleden. De activiteiten waren een 

succes. Voor de excursie is weer voor Fairplaza gekozen, omdat dit de vorige keer niet door ging.  

Lina laat het financiële overzicht van het LaSSA zien, waarbij vooral veel geld gaat naar het 

liftweekend.  

Renée geeft aan dat het liftweekend eerder is dit jaar, omdat dit voor alle verenigingen beter 

uitkwam. Zo kan er ook eerder begonnen worden met de overdracht. Het geld dat vorig jaar over 

was, wordt nu vooral besteed aan het liftweekend en het congres.  

Linde vraagt of het startbedrag dat op de rekening staat altijd blijft staan.   

Lina geeft aan dat dit geld gebruikt wordt om zaken mee te betalen wanneer er nog geen geld van de 

verenigingen binnen is gekomen.  

Linde geeft aan dat het misschien zonde is als er met die €800,- niks gebeurt.  

Renée geeft aan dat er vorig jaar erg veel geld is overgebleven, wat nu wordt verspreid over alle 

activiteiten. Het is niet de bedoeling dit jaar weer zoveel geld over te houden. 

Samoa vraagt waarom de bankkosten inbegroot staan op €100,-.  



Lina geeft aan dat dit vorig jaar de kosten van de rekening waren.  

Lenne geeft aan dat de bank die gebruikt wordt erg duur is.   

Samoa stelt voor eens te kijken hoe deze kosten misschien verminderd kunnen worden.  

Lenne geeft aan dat ze het leuk vindt dat het zo goed gaat.  

Eslin vindt alles er goed en gestructureerd uit zien.  

11. Discussieblok   

Tamara vraagt wat er precies allemaal moet gebeuren door de nieuwe privacy wet. 

Laure geeft aan dat er veel moet gebeuren. Linde, Manon, Christien en Laure zitten hiervoor vaak 

samen. Er is een schema opgesteld met wat voor informatie we vragen van de leden en op welke 

manier deze informatie beveiligd is. We denken ook na over oplossingen en we maken hiervoor een 

draaiboek. Binnenkort hebben we een gesprek met de FSW voor meer informatie, dus dan zullen we 

vragen welke gegevens precies allemaal onder de wet vallen.  

Almanakcommissie 

Claudia geeft aan dat het idee er is om een almanak te maken voor het lustrumjaar. De 

lustrumcommissie heeft hier alleen niet veel tijd voor om deze te maken, dus stelt Claudia het idee 

voor om een almanakcommissie op te stellen voor het lustrumjaar.  

Eslin geeft aan dat er rekening moet worden gehouden met of er genoeg budget is.  

Linde geeft aan dat ze moet kijken hoeveel budget er voor is.  

Claudia stelt voor dat misschien het geld wat we besparen door de digitalisering van het Bulletin 

hiervoor gebruikt kan worden.  

Eslin stelt voor de commissie wel onder de lustrumcommissie te laten vallen, in plaats van een hele 

losstaande commissie.    

Claudia vraagt hoe ze dit bedoelt.  

Lenne zegt door bijvoorbeeld iemand van de lustrumcommissie hoofdredacteur te maken van de 

almanakcommissie.   

Eslin vraagt wanneer de almanak uitgegeven zal worden.   

Claudia zegt juni 2019.   

Laure geeft aan dat we de vraag nu al stellen, zodat we al gelijk mensen voor deze commissie kunnen 

werven als de nieuwe commissies gevormd worden in september.  

Caroline vraagt of je in september niet te laat bent met werven voor de commissie.   

Laure geeft aan dat als de almanak in juni wordt uitgegeven, dit wel moet lukken. Het is ook 

verwarrend om midden in het jaar een commissie op te richten.  

Eslin vraagt of de almanak dus te maken heeft met het lustrumjaar.  

Claudia antwoordt dat het inderdaad voor het lustrumjaar zal zijn.  

Survivalweekend 

Laure geeft aan dat het idee is echt te gaan survivallen. Ze hebben leuke activiteiten en een leuke 

locatie op het oog. Het zou wel betekenen dat het weekend duurder moet worden. Laure vraagt de 

ALV of ze denken dat mensen bereid zijn een hogere prijs te betalen. 

Lenne vraagt over wat voor bedrag het zal gaan.  

Laure zegt dat het om €45 of €50 zal gaan inclusief vervoer, slapen, eten, drank en avontuurlijke 

activiteiten.  

Sarah zegt dat als het goed gepromoot wordt en je laat weten wat je precies doet en dat het 

weekend inclusief alles is, het wel goed zal komen. Het is natuurlijk wel drie dagen, dus zo duur is het 

nu ook weer niet.  

Samoa stelt voor het dan dit jaar misschien iets minder geheim te houden en meer te vertellen wat 

we gaan doen, zodat men ziet waar het geld heen gaat.  



Eslin geeft aan dat oud-leden commentaar kunnen gaan geven en Laure daar rekening mee moet 

houden. Eerstejaars zullen het waarschijnlijk niet eens door hebben.  

Tamara geeft aan dat inderdaad goed aangegeven moet worden waar het geld naartoe gaat. Ze stelt 

ook voor het te promoten als een warmmaker voor het lustrumjaar en dit te zien als opstapje.  

Renée geeft aan dat het voordeel is dat het liftweekend van LaSSA er niet heel dicht op zit en mensen 

dus misschien hierdoor minder problemen hebben om meer te betalen.  

Lenne geeft als tip dat de extra activiteit wel echt door moet gaan, ook als er maar een kleine groep 

op survivalweekend gaat. Hier moet dus naar geïnformeerd worden of dat kan.  

Facebookpagina’s 

Laure ligt de huidige situatie toe. Er is een openbare Facebookpagina, een persoon Iti Wana, een 

besloten groep Itiwana en de groep Dumpiwana. De vele pagina’s kunnen zorgen voor verwarring, 

ondanks de duidelijke communicatie. Nadeel is dat we als studievereniging niet openbaar laten zien 

wat we voor activiteiten organiseren, omdat deze in de besloten groep worden aangemaakt. Ook is 

het voor Christien vervelend dat er op de FSW niet kan worden ingelogd met persoon Iti Wana om 

evenementen aan te maken. Het voorstel is dan ook om net als andere verenigingen te werken met 

een openbare Facebookpagina. De persoon Iti Wana en de besloten groep zullen dan verdwijnen. 

Nadeel zou kunnen zijn dat niet iedereen in één keer voor een evenement kan worden uitgenodigd, 

maar dit blijkt nu ook al niet te kunnen. Het idee is om dit in april een maand uit te proberen om te 

kijken of het werkt en of het voor Christien haalbaar is om zo iedereen nog steeds uit te nodigen. 

Voor Christien zou het makkelijker zijn om in te kunnen loggen op de FSW. Laure vraagt wat de ALV 

van dit voorstel vindt. 

Eslin geeft aan dat de reden dat de besloten groep is aangemaakt is dat de evenementen besloten 

zijn voor leden van Itiwana. Evenementen waar mensen contributie voor betalen worden dan 

openbaar en dat voelt niet eerlijk.  

Laure geeft aan dat ze evenementen van andere verenigingen ook ziet, maar dat hier duidelijk 

getoond wordt of het evenement voor leden of externen is. Duidelijke communicatie kan dit 

probleem dus verhelpen.   

Renée denkt niet dat er veel mensen van buiten Itiwana naar bijvoorbeeld een tosti uurtje komen. 

Itiwana is ook niet heel groot, dus weet je wie er lid zijn.  

Lenne geeft aan dat er ook op de openbare pagina meer kan worden gepost. Foto’s en filmpjes zullen 

wel op Dumpiwana gepost moeten worden, omdat je de privacy van leden moet waarborgen. Ook bij 

een openbare pagina heb je met het uitnodigen van mensen op een gegeven moment je maximum 

bereikt, dus daar moet wel op gelet worden. Ook stelt ze voor om bij evenementen die de FSW 

organiseert, waar Itiwana aan meewerkt, wel de openbare pagina te gebruiken. Als alles op de 

openbare pagina wordt gepost, zou het ook kunnen dat mensen de pagina niet meer willen volgen, 

omdat er teveel informatie op verschijnt.  

Sarah stelt voor dat de sfeerimpressies ook op de openbare pagina kunnen worden geplaatst zonder 

de link van Flickr erbij.  

Samoa vraagt als mensen via de openbare pagina uitgenodigd worden of dit dan vanuit Christien 

gebeurt of vanuit Itiwana.  

Laure antwoordt dat dit vanuit Itiwana is.  

Vera geeft aan dat ze het in het begin wel verwarrend vond dat er zoveel pagina’s zijn. Met duidelijke 

communicatie over of een activiteit open of gesloten is, zou dit probleem wel opgelost kunnen 

worden. Het zou in ieder geval overzichtelijker zijn voor eerstejaars. Een maand uitproberen is 

volgens Vera een goed idee.  

Tamara geeft aan het eens te zijn met de proefperiode. De openbare pagina kan meer gebruikt 

worden. Stukjes over activiteiten, de reis en andere evenementen zouden erop geplaatst kunnen 



worden. Het is ook de verantwoordelijkheid van het hele bestuur om hiernaar te kijken en aandacht 

aan te besteden, niet alleen van Christien.  

Eslin geeft de tip de website ook meer te gebruiken met oog op externe bedrijven. Het overzicht van 

activiteiten kan hier ook geplaatst worden. Het platform van de website kan meer vergroot worden.  

Laure vraagt de ALV of zij het ermee eens is dat er een proefperiode komt. 

De ALV geeft aan het hiermee eens te zijn.  

12. Evaluatie Bestuur en Itiwana tot nu  

De ALV geeft aan dat ze het goed vinden gaan en het bestuur zo door moet blijven gaan.  

13. Nagekomen punten/w.v.t.t.k.  

-  

14. Goedkeuren Verslagen  

16 stemmen voor goedkeuring Halfjaarlijks verslag. 

0 stemmen tegen. 

0 stemmen onthouden. 

Halfjaarlijks verslag is goedgekeurd.  

16 stemmen voor halfjaarlijks financieel verslag op voorwaarde dat foutjes eruit worden gehaald. 

0 stemmen tegen. 

0 stemmen onthouden. 

Financieel halfjaarlijks verslag op voorwaarde goedgekeurd.  

 

15. Sluiting 

Laure sluit de vergadering om 21.56.  


