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1. Voorwoord
Dit is het verenigingsplan 2021/2022 van Studievereniging X. In dit plan zijn de doelen en geplande
activiteiten voor het komende jaar vastgelegd. Dit plan is een plan op hoofdlijnen over het beleid, de
doelstellingen, de organisatie, de jaarplanning en financiële middelen van de vereniging.
Het bestuur vertrouwt erop dat dit verenigingsplan een goed fundament vormt voor het te voeren
beleid in de komende jaren. Wij wensen iedereen veel succes toe bij de uitvoering van het
voorgenomen beleid en bij de realisatie van de doelen.

2. Ontwikkelingen
Voordat er wordt ingegaan op de doelstellingen en het beleid geven we hieronder de belangrijkste
ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging.

2.1 Ontwikkelingen buiten SV-X
2.1.1 Coronacrisis
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het fysieke contact tussen studenten sterk verminderd is.
De meeste lessen zijn verplaatst naar het digitaal platform Microsoft Teams en er mogen maar een
beperkt aantal studenten tegelijk op locatie in een bepaalde ruimte zijn. SV-X merkt op dat door deze
ontwikkelingen er onder studenten en docenten een grote behoefte naar extracurriculaire
activiteiten en sociale aangelegenheden.

2.2 Ontwikkelingen binnen SV-X
2.2.1 Nieuw bestuur
Dit collegejaar heeft de vereniging een doorstart gemaakt met een nieuwe bestuur. Er wordt hard
gewerkt aan het verder opbouwen en ontwikkelen van de vereniging. Hiervoor is participatie van
studenten noodzakelijk.

3. Doelstellingen SV-X
3.1 Hoofddoelstelling
Studievereniging X heeft als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de persoonlijke
ontwikkeling van studenten door het organiseren van evenementen en verbindende activiteiten. Dit
doel trachten wij te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en verdiepende (beroeps
praktische) activiteiten, door ondersteuning te bieden aan het onderwijs, door de participatie van
studenten tegenover hun studie en medestudenten te verhogen en door het creëren van contacten
tussen medestudenten, alumni en werkgevers.
De vereniging streeft naar het vormen en in stand houden van een veilige, laagdrempelige
community binnen de Applied Science Academy aan Zuyd Hogeschool voor iedereen die hier
studeert en werkzaam is.
Applied Science omvat de volgende opleidingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Biomedical Sciences
Chemical Engineering
Chemistry
Material Sciences
Alle voorgaande opleidingen binnen dit vakgebied
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3.2 Doelstellingen
In de periode 2021/2022 zal de nadruk liggen op de volgende doelstellingen:

3.2.1 Financiële gezondheid
Aan het einde van het verenigingsjaar zijn wij een financieel gezonde vereniging, waarbij de kosten
voor lidmaatschap zo laag mogelijk gehouden worden.

3.2.2 Sponsoren
Aan het einde van het verenigingsjaar heeft de vereniging een sponsorplan en hebben wij tenminste
één (eenmalige) sponsor.

3.2.3 Ledenwerving
Aan het einde van het verenigingsjaar heeft de vereniging ten minste 100 leden. Hieronder vallen
studenten van alle verschillende jaarlagen, docenten, en andere medewerkers binnen de Applied
Science Academy.

3.2.4 Commissies
Dit verenigingsjaar worden ten minste twee commissies gevuld.

3.2.5 Activiteiten
Dit verenigingsjaar wordt er ten minste één activiteit van elk type (zie: Beleid, Bijdrage aan
ontwikkeling) georganiseerd. Vanwege Covid-19 worden er geen uitspraken gedaan over de
hoeveelheid activiteiten.

4. Beleid
4.1 Bijdrage aan ontwikkeling
Studievereniging X gaat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van haar leden door het
organiseren van de volgende soorten activiteiten:
•
•
•

Sociale activiteiten
Educatieve activiteiten
Carrière activiteiten

Onder sociale activiteiten vallen zaken als borrels, feestjes maar ook activiteiten als bowlen, poolen
etc. Sociale activiteiten zijn activiteiten die als doel hebben een nuttige bijdrage te leveren aan de
sociale ontwikkeling van de deelnemers.
Onder educatieve activiteiten vallen zaken als lezingen, case studies en symposia. Educatieve
activiteiten zijn activiteiten die als doel hebben om de kennis van de deelnemers over het
desbetreffende onderwerp te vergroten.
Onder carrière activiteiten vallen zaken als netwerkborrels, bedrijfsrondleidingen, lunchlezingen,
LinkedIn workshops. Carrière activiteiten hebben als doel om de deelnemers te helpen met het
opbouwen van een netwerk en het maken van de overstap van studie naar het werkveld.

4.2 Financiële gezondheid en sponsoring
Er moet een goede balans komen tussen uitgaven en inkomsten. Inkomsten moeten voornamelijk
komen vanuit subsidies van de gelieerde onderwijsinstelling en vanuit sponsoren. Om sponsoren te
verwerven wordt er een sponsorplan opgesteld bestaande uit verschillende sponsorpakketten.
Sponsoren kunnen eenmalig of periodieke een bepaald bedrag doneren aan de vereniging. Naast
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gelden uit sponsoring moet er ook een overeenkomst komen over het jaarlijks ontvangen van een
nader te bepalen bijdrage vanuit Zuyd Hogeschool. Door de combinatie van inkomsten vanuit
sponsoren en Zuyd Hogeschool kunnen wij de contributielast voor onze leden zo laag mogelijk
houden. Er moeten grote stappen gezet worden betreffende het bijhouden van de boekhouding. De
afgelopen jaren is er weinig tot geen financiële administratie bijgehouden waardoor er
onduidelijkheden zijn over het financiële verleden van de vereniging. De nieuwe penningmeester
gaat zich dan ook focussen op het bijhouden en overdragen van de financiële administratie. Tevens
moet de penningmeester ervoor waken dat de begroting gehandhaafd wordt en zorgen dat er een
reserve beschikbaar is voor eventuele onbegrote posten. Wanneer er gelden uit de reserves gebruikt
moeten worden dient de penningmeester dit te moeten kunnen verantwoorden aan de Algemene
Ledenvergadering. Dit verenigingsjaar wordt er een kascontrolecommissie in het leven geroepen om
het financiële beleid van het bestuur te controleren en hierover advies uit de brengen aan de
Algemene Ledenvergadering.

4.3 Ledenwerving
Het bestuur wil een zo laagdrempelig mogelijke community creëren binnen de Applied Science
Academy. Om het voor mensen binnen de community zo aantrekkelijk mogelijk te maken om lid te
worden heeft het bestuur besloten dat de jaarlijkse contributie voor dit verenigingsjaar €0,bedraagt. SV-X is door de opstartfase heen en heeft al bijna tachtig leden, waaronder vooral
studenten van jaar 1 en 2 van de opleiding Applied Science. Dit collegejaar willen wij ons gaan
focussen op het uitbreiden van het ledenaantal en de ledendiversiteit. Dit gaan wij doen door als
vereniging zoveel mogelijk zichtbaar te zijn voor studenten vanaf het moment dat zij aan de opleiding
beginnen. Het uiteindelijke doel is dat lidmaatschap bij de vereniging de standaard wordt voor
mensen die beginnen aan de opleiding.

4.4 Commissies
Dit verenigingsjaar worden er twee commissies opgezet die zich nog niet beperken tot één type
activiteit zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement, maar dienen als pilot. Vanaf verenigingsjaar
2022/2023 komen er commissies voor elk type activiteit.

5. Organisatie
5.1 Bestuur
Het bestuur bestaat conform de Statuten artikel 9 uit tenminste een Voorzitter, een Secretaris en
een Penningmeester. De functies van penningmeester en secretaris mogen door dezelfde persoon
worden uitgeoefend.
Het bestuur voor het verenigingsjaar 2021/2022 bestaat uit vijf leden:
•
•
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator interne zaken
Coördinator externe zaken

Verantwoordelijkheden en bestuurstaken zijn uitgewerkt in artikel 2 van het Huishoudelijk
Reglement.

5

5.2 Commissie
De commissie bestaat conform het Huishoudelijk Reglement artikel 11.2 lid 3 uit tenminste een
Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester. De functies van penningmeester en secretaris
mogen door dezelfde persoon worden uitgeoefend.
Dit jaar heeft Studievereniging X twee pilotcommissies:
•
•

Pilotcommissie 1
Pilotcommissie 2

Verantwoordelijkheden en commissietaken zijn uitgewerkt in artikel 11 van het Huishoudelijk
Reglement, de Handleiding Commissie en de Handleiding Organiseren Activiteit.

6. Jaarplanning
De volgende activiteiten staan in gepland in verenigingsjaar 2021/2022. Dit blijft een voorspelling
omdat we ons helaas moeten aanpassen aan het Covid-19 beleid van de overheid.
Blok 1:
•

Blokborrel

Blok 2:
•
•

Blokborrel
Boekenbeurs

Blok 3:
•
•
•
•

Blokborrel
Boekenbeurs
Pubquiz
Case study

Blok 4:
•
•
•
•
•

Blokborrel
Boekenbeurs
Symposium
Gala
Alumni-avond
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