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Inleiding 
 
Het 31e bestuur van de Stichting voor Taal- en Cultuurstudies Studenten Alias presenteert met 
trots het beleidsplan dat u nu voor ogen heeft. In dit plan beschrijven wij onze taken, functies en 
doelstellingen en lichten wij het vertrekpunt van komend bestuursjaar toe. Daarnaast worden de 
kernwaarden, zoals die zijn opgesteld door eerdere besturen en door het  31e bestuur zijn 
aangepast, besproken. Aan de hand van dit beleidsplan zullen wij ons uiterste best doen om ons 
gedurende  een jaar lang in te zetten voor Alias en haar contribuanten. Wij kijken er erg naar uit 
om studenten te verbinden met elkaar en de opleiding Taal- en cultuurstudies. Wij hopen zoveel 
mogelijk TCS-studenten enthousiast te maken om zich in te zetten voor Alias en haar activiteiten 
en de positiviteit en betrokkenheid uit te stralen die wij zelf ook bij Alias hebben ervaren. 
 
Roze groet, 
 
Het 31e bestuur der Studiestichting Alias, 
 
Jinke van der Lubbe, Saar van der Lugt, Maartje Collaris, Joppe Bakelaar, Renée Karsten, Goukje 
Suringar.  
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1. Kernwaarden 

 

Voor de identiteit van Studiestichting Alias zijn enkele waarden van groot belang. Deze waarden 
bepalen de houding en het gedrag van het bestuur en verschaffen bovendien houvast bij het 
opstellen van het beleid. Deze waarden, die ieder jaar weer van belang zijn voor Alias, worden 
als kernwaarden bestempeld. Voorgaande besturen hebben in deze kernwaarden al veel energie 
gestoken, waardoor deze al zijn geïntegreerd in de Stichting en haar activiteiten. Vanaf 2015-
2016 zijn deze kernwaarden in het beleidsplan opgenomen. Bestuur 31 heeft enkele punten aan 
deze kernwaarden toegevoegd, omdat zij deze ook van groot belang achtten.  
 De kernwaarden staan los van de speerpunten. Dit is niet alleen omdat de Stichting al 
jarenlang aandacht besteedt aan deze waarden, maar ook omdat het eerder overtuigingen zijn 
dan doelstellingen. 

 

Toegankelijkheid en transparantie 

Alias is een stichting voor alle studenten Taal- en cultuurstudies en het is belangrijk dat iedereen 
zich welkom voelt bij Alias. Deze toegankelijkheid en transparantie willen wij zowel met 
praktische afspraken als met onze houding bewerkstelligen.  
 Om ervoor te zorgen dat Alias toegankelijk is voor Aliassers, zullen de openingstijden die 
sinds vorig jaar van kracht zijn aangehouden worden: de bestuurskamer zal elke werkdag van 
10.30 tot 17.00 uur open zijn. We vinden het belangrijk dat de bestuurskamer, in de volksmond 
ook wel het hok genoemd, toegankelijk is voor iedereen en dat alle Aliassers en studenten TCS 
zich er welkom voelen. Hiervoor is degene die die dag de kamer bemant verantwoordelijk.  
 De activiteiten van Alias zijn voor iedereen toegankelijk. Iedereen is welkom, maar voor 
Aliassers is er een financieel voordeel.  
 Het is van belang dat de contribuanten van Alias weten wat er gaande is binnen de 
Stichting. Als bestuur vinden wij het belangrijk om open te zijn over onze werkzaamheden. Dit 
gebeurt middels nieuwsbrieven, de website met o.a. de bestuursblogs, de Facebookpagina en 
voorzittersoverleggen. Ook het Algemeen Overleg Alias (AOA) speelt een belangrijke rol in deze 
transparantie. Als er behoefte aan is, vragen we Aliassers om hun mening. Dit doen we door hen 
voorafgaand aan het AOA stellingen voor te leggen.  
 Verder vinden we het ook belangrijk om als bestuur zijnde open en transparant te zijn 
naar elkaar toe. Binnen de wekelijkste bestuursvergaderingen zullen we elkaar zo goed mogelijk 
op de hoogte houden van alles wat er speelt, Aliasgerelateerd of niet. Zo bevorderen we onze 
samenwerking en creëren we een sterke band tussen ons zes. Ook blijven wij zodoende op de 
hoogte van functiegerelateerde zaken, zodat we het beleid dat we uitvoeren allemaal kunnen 
verantwoorden. 
 Daarnaast willen we de transparantie van Alias verwezenlijken door een open houding 
aan te nemen. Zo benadrukken we tijdens commissievergaderingen dat de notulen van 
bestuursvergaderingen en begrotingen openbaar zijn. Ook moedigen we Aliassers aan naar het 
AOA te komen en wijzen hen erop dat ze altijd alles aan ons mogen vragen, suggesties mogen 
doen of klachten kunnen melden.  
 Ten slotte zullen wij wekelijks de bestuursblog bij blijven houden, waarop elke week een 
ander bestuurslid aan de beurt is om te schrijven over wat hem of haar beziggehouden heeft de 
afgelopen tijd. Wij streven ernaar om dit naast persoonlijk ook functiegerelateerd te houden.  
 
 
 

Positiviteit en betrokkenheid  
Binnen Studiestichting Alias hangt een positieve en fijne sfeer. Dit is belangrijk, zodat iedereen 
het gevoel krijgt dat ze welkom zijn bij Alias. Elke Aliasser wordt dan ook gelijkwaardig 
behandeld.  
 Om onze waardering voor de verschillende commissies te uiten, streven wij ernaar om 
bij zoveel mogelijk activiteiten met het gehele bestuur aanwezig te zijn. Tijdens deze activiteiten 
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nemen we een open en positieve houding aan. Hierdoor proberen we de drempel om op het 
bestuur af te stappen voor Aliassers zo laag mogelijk te maken. Dit houdt in dat we tijdens 
activiteiten, maar ook daarbuiten, met oprechte interesse een praatje maken met alle Aliassers, 
ook met degenen die we minder goed kennen. Op deze manier willen we onze betrokkenheid 
waarborgen. Door middel van deze betrokkenheid willen we zorgen voor een open, ontspannen 
sfeer waarbij iedereen zich prettig kan voelen. Ook willen we op persoonlijk niveau betrokken 
blijven bij elkaar als bestuur, maar ook naar Aliassers toe. We streven ernaar op de hoogte te zijn 
van zaken die spelen binnen Alias, maar ook buiten Alias.  

 
 

Onderwijs 

Onderwijs is binnen Alias een niet te vergeten kernwaarde. In de afgelopen jaren is er al veel 
aandacht besteed aan studiegerelateerde zaken, zowel door het bestuur als door commissies. 
 In de eerste plaats is de onderwijscommissaris binnen Alias het aanspreekpunt voor 
zowel studenten als de studieadviseurs. Vanaf het begin van het jaar wordt duidelijk gemaakt 
dat de onderwijscommissaris te bereiken is op zijn e-mailadres, te weten: 
onderwijs@aliasweb.nl. Ook wordt er jaarlijks een boekenlegger gedrukt met een foto en 
contactgegevens. 
 Om bekendheid onder studenten te verwerven houdt de onderwijscommissaris tijdens 
de facultaire introductiedag een praatje voor de eerstejaars, waarin hij hen uitlegt wat hij het 
komende jaar voor hen zou kunnen betekenen en hoe hij bereikbaar is. Daarnaast gaat de 
onderwijscommissaris in de eerste officiële collegeweek bij eerstejaarscolleges langs om zijn 
eerdergenoemde praatje te herhalen en zijn boekenleggers uit te delen. De 
onderwijscommissaris is tijdens alle onderwijsvoorlichtingen aanwezig en houdt hier vaak ook 
een praatje. Daarnaast zal hij de onderwijspagina op de website van Alias regelmatig updaten en 
de belangrijke updates uitlichten in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina van Alias. 
 Verder houdt de onderwijscommissaris wekelijks een spreekuur voor studenten die in 
de knoop zitten met hun studieplanning, of die gewoon vragen hebben over TCS. Hierdoor wordt 
de drempel voor studenten lager om met studiegerelateerde vragen het Aliashok binnen te 
stappen en weten zij dat zij bij Alias van harte welkom zijn om hun studievorderingen te 
bespreken. Via promotiekanalen als Facebook en tijdens praatjes bij het introductiekamp en 
andere voorlichtingen zullen Aliassers op de hoogte gesteld worden over wanneer deze 
inloopspreekuren plaatsvinden. De extra inloopspreekuren zullen rondom de inschrijfdagen 
plaatsvinden. Omdat dit speciale spreekuur voor alle TCS-studenten toegankelijk moet zijn, 
worden alle studenten in eerste instantie over de inloopspreekuren ingelicht per mail via het 
onderwijssecretariaat. Aanvullend worden zowel de wekelijkse als extra spreekuren genoemd in 
de maandelijkse nieuwsbrief en het Facebookaccount van Alias. 
 Omdat het belangrijk is om goed contact te onderhouden met de studieadviseurs spreekt 
de onderwijscommissaris gedurende het jaar tenminste één keer per blok met hen af om 
informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Het is echter 
wenselijk om elkaar vaker te treffen. 
 De TCStudentenraad speelt een belangrijke rol bij het monitoren en bewaken van de 
kwaliteit en organisatie van de studie. Deze raad staat in principe los van Alias, maar wordt wel 
gepromoot onder Aliassers. De TCStudentenraad is een goede mogelijkheid voor studenten om 
hun kennis en ervaringen over de opleiding te delen. Sinds collegejaar 2012-2013 werkt de raad 
met hoofdrichtingsambassadeurs, idealiter van iedere hoofdrichting één. De 
onderwijscommissaris verstuurt in de eerste officiële collegeweek een mail via het 
onderwijssecretariaat, waarin alle TCS-studenten gevraagd wordt plaats te nemen in de 
studentenraad. In deze mail wordt uitgelegd wat de studentenraad precies doet en hoe de 
studenten zich kunnen inschrijven. Daarnaast neemt de onderwijscommissaris een inschrijflijst 
mee naar het introkamp, zodat enthousiaste eerstejaars zich meteen kunnen aanmelden. Ook zal 
de onderwijscommissaris in zijn ogen geschikte kandidaten vragen plaats te nemen in de 
studentenraad. De TCStudentenraad zal komend jaar vier of vijf keer bijeenkomen. De eerste 
bijeenkomst zal een kennismaking zijn en er zullen twee open bijeenkomsten plaatsvinden. Voor 
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deze bijeenkomsten nodigt de onderwijscommissaris de leden van de Opleidingscommissie uit, 
stuurt hij een uitnodiging naar alle commissieleden en verstuurt hij een mail via het 
onderwijssecretariaat. Om mensen gemotiveerd te houden zal extra aandacht worden besteed 
aan de relatie tussen de studentenraad en de opleidingscommissie. 
 De betrokkenheid van TCS-studenten bij de opleiding zal verder uiting vinden in een 
onderwijsevaluatiedag, die voor de vierde keer zal plaatsvinden. Deze staat net als de 
TCStudentenraad in principe los van Alias. Er wordt een commissie opgericht die gecoördineerd 
wordt door de onderwijscommissaris en die zich bezighoudt met de organisatie van deze dag. 
TCS-studenten, docenten en de Opleidingscommissie komen op de onderwijsevaluatiedag bijeen 
om aan de hand van diverse stellingen te discussiëren over het onderwijs. Het is van belang om 
het bestaan van de onderwijsevaluatiedag vanaf het begin van het jaar te benadrukken, zodat de 
opkomst hopelijk zo hoog mogelijk is.  
 Binnen Alias en Taal- en cultuurstudies zitten veel studenten uit verschillende jaarlagen. 
Deze kunnen erg veel van elkaar leren. De zogenaamde Lijst van Voorlichters, met daarop 
betrokken studenten, zal geactualiseerd worden. Daarbij zal op deze lijst duidelijk vermeld 
worden welke hoofdrichtingen deze studenten volgen. Deze mensen kunnen ingezet worden 
voor open dagen, voorlichtingen, informatiemarkten en matchingsdagen.  
 Verder wil Alias nauw samenwerken met de Alumnistichting. Hieronder valt ook het 
project SAMEN, Studenten en Alumni Netwerk. We willen studenten actief aanmoedigen om deel 
te nemen aan dit project, waarbij zij gekoppeld worden aan een alumna of alumnus. Op deze 
manier kunnen studenten zich al in een vroeg stadium oriënteren op de arbeidsmarkt. We 
proberen om de kloof tussen Aliassers en alumni zo klein mogelijk te maken, door activiteiten 
van de Alumnistichting te promoten en door ook bij de activiteiten van de Alumnistichting 
aanwezig te zijn. 
 Daarnaast moedigen wij de commissies, evenals voorgaande jaren, aan om ten minste 
één (maar liever meerdere) studiegerelateerde activiteit(en) te organiseren.  
 Verder zal de onderwijscommissaris terrein verkennen om de relevantie van de 
Alternatieve studiegids op de website van Alias te bepalen en een mogelijke verandering of 
verbetering door te voeren. In deze Alternatieve studiegids kunnen studenten meningen van 
andere studenten over verschillende vakken vinden. Ook is het ons doel om langs te gaan op 
middelbare scholen om zo de leerlingen bekend te maken met Taal- en Cultuurstudies en de 
samenhang te vergroten tussen opleiding, docent en studenten. 
 Ook is er de afgelopen vijf jaar een Alias Docentenprijs georganiseerd. Aliassers konden 
op hun favoriete docent stemmen en tijdens een feestelijke borrel werd de beker uitgereikt aan 
de winnaar. Deze docentenprijs leidt tot een nauwere betrokkenheid van de Stichting bij de 
docenten. Deze betrokkenheid zal ook door andere activiteiten in samenwerking met de 
opleiding vergroot worden. 
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2. Bestuur 

 

2.1 Bestuursfuncties 

 

Naast de vaste bestuursfuncties zal er, evenals vorig jaar, een persoonlijke noot van elk 
bestuurslid aan het beleidsplan toegevoegd worden. In deze persoonlijke noot gaan de 
bestuursleden in op hun individuele doelen. Het doel hiervan is om voor het bestuur meer 
houvast te creëren om door het jaar heen op terug te vallen. 
 

Voorzitter – Jinke van der Lubbe 

De voorzitter heeft als taak om het bestuur te coördineren, te motiveren en te controleren. Zij 
bereidt alle bestuursvergaderingen voor, evenals de Algemene Overleggen Alias (AOA) en 
voorzittersoverleggen. Deze vergaderingen worden geleid door de voorzitter en zij zorgt ervoor 
dat alle agendapunten aan de orde komen. Voor aanvang van een vergadering stuurt zij tijdig de 
agenda door aan iedereen die de bijeenkomst zal bijwonen. Daarnaast onderhoudt de voorzitter 
contact met de voorzitters van de commissies. De voorzitter heeft een leidinggevende functie en 
helpt de andere bestuursleden bij het uitvoeren van hun taken. Gewenste toespraken zal zij 
namens het bestuur voor haar rekening nemen. De voorzitter is verantwoordelijk voor een 
goede functionering van het bestuur en draagt zo ook de eindverantwoordelijkheid voor Alias. 

 
Persoonlijke doeleinden 

Opkomst commissieleden bij activiteiten vergroten 
Afgelopen jaar hebben veel Aliassers plaatsgenomen in een commissie. Ondanks dat dit 
hartstikke leuk is, hebben we gemerkt dat commissieleden naast hun eigen activiteiten weinig 
deelnamen aan activiteiten georganiseerd door andere commissies. Ik zou hier graag 
verandering in willen brengen door bijvoorbeeld de commissieleden persoonlijk te wijzen op de 
activiteiten (naast de bestaande promotie via Facebook en posters in het hok), om ervoor te 
zorgen dat activiteiten goedbezocht worden en dat er geen activiteiten afgelast hoeven te 
worden na een tekort aan aanmeldingen, wat jammer zou zijn voor de organiserende commissie.  
 
Toegankelijkheid uitstralen  
In het kader van de kernwaarden wil ik graag proberen zo toegankelijk mogelijk te zijn voor de 
Aliassers, met name voor de eerstejaars. Op de een of andere manier onstaat er snel gezag voor 
de voorzitter, iets wat ik zelf niet nodig vind. Door zoveel mogelijk de hieraan gerelateerde 
kernwaarden en speerpunten na te leven wil ik ervoor zorgen dat er niemand huiverig is om op 
mij af te stappen.  
 
Functie invulling geven  
De functie van voorzitter is misschien wel de minst vastomlijnde van alle bestuursfuncties. Ik wil 
ervoor zorgen dat ik niet in een zwart gat val terwijl de rest van het bestuur goed zijn taken 
uitvoert. Daarom wil ik actief op zoek gaan naar bijvoorbeeld projecten die ik aan kan nemen om 
op deze manier zoveel mogelijk voor Alias te betekenen.  

 
Secretaris – Saar van der Lugt  
De secretaris is verantwoordelijk voor het maken van de notulen tijdens alle 
bestuursvergaderingen en alle door het bestuur geleide overleggen. Daarnaast verzorgt de 
secretaris zowel de inkomende als de uitgaande post en houdt zij het contribuantenbestand bij. 
De secretaris is tevens het aanspreekpunt voor alle secretarissen van de commissies van Alias. 
 

Persoonlijke doeleinden 

Efficiëntie en updaten 
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Ik wil dit jaar uitzoeken welke administratieve handelingen efficiënter kunnen en daar een 
systeem voor bedenken, zodat het sneller en makkelijker gedaan kan worden. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het maken van een verbeterd format voor het printen van 
adressen op etiketten of het duidelijker archiveren van e-mails.  
Ik wil dit jaar ook zo veel mogelijk verouderde informatie updaten. Een voorbeeld hiervan is het 
aanpassen van veranderde post- en emailadressen.  
 
Openheid naar nieuwe Aliassers 
Een minder functiegerelateerd persoonlijk doel is het betrekken van nieuwe Aliassers bij de 
stichting. Ik wil eerstejaars een warm welkom geven bij Alias. Daarbij wil ik me in het bijzonder 
richten op degenen die wat introverter zijn of niet zo goed naar het Aliashok of naar de 
activiteiten durven te komen. Ik wil ook hen leren kennen en ze laten zien dat ze erbij horen. Dit 
is denk ik een leuke uitdaging voor me, omdat ik zelf ook wat introverter ben en me soms wat op 
de achtergrond houd.  
 

Penningmeester – Maartje Collaris 

De penningmeester beheert en controleert de financiële zaken van Alias. Aan het begin van het 
bestuursjaar stelt zij een begroting op. De begroting wordt gedurende het jaar regelmatig 
gecontroleerd en zo nodig in overleg met de andere bestuursleden aangepast. De 
penningmeester heeft de taak ervoor te zorgen dat het geldelijk vermogen van Alias aan alle 
contribuanten ten goede komt. Tevens onderhoudt zij het contact met de bank en met de 
penningmeesters van de commissies van Alias. 
 

Persoonlijke doeleinden 

Overstappen naar een duurzame bank 
Wat betreft duurzaamheid heeft Alias de voorgaande jaren laten zien hier als studiestichting erg 
mee bezig te zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn het scheiden van afval in de bestuurskamer 
en het aanbieden van activiteiten waarbij het eten volledig vegetarisch is. Om dit 
duurzaamheidsaspect naar een nog hoger niveau te tillen staat er al langer op de agenda om 
over te stappen naar een duurzamere bank. Op dit moment regelt Alias haar bankzaken via de 
ING Bank. Op het gebied van online bankieren en geld storten heeft deze bank vele voordelen. 
Echter staat de ING wat betreft duurzaamheid op een van de laatste plaatsen van banken in 
Nederland. In het eerste halfjaar zal ik de voor- en nadelen van duurzame banken Triodos Bank 
en ASN Bank met elkaar vergelijken. Tevens wil ik om de tafel gaan zitten met U.S. Atlas. Zij zijn 
afgelopen jaar overgestapt naar een duurzame bank en ik denk dan ook dat zij goed advies 
kunnen geven over hoe dit bij hen is verlopen. In het tweede halfjaar hoop ik hierover een 
besluit te kunnen nemen.  
 
Vergroten financiële zekerheid 
Nadat afgelopen jaar is gebleken dat Alias er financieel niet meer zo rooskleurig bij zit als werd 
gedacht, is het mijn persoonlijke doel om de financiële zekerheid van Alias te vergroten. Dit zal 
gebeuren aan de hand van bezuinigingen en door een meerjarenplan op te stellen. De 
bezuinigingen zullen met name betrekking hebben op de commissies. Hier wordt namelijk het 
meeste geld aan uitgegeven. In de praktijk zal dit neerkomen op dat activiteiten iets duurder 
uitvallen, maar over het algemeen zal hier weinig van te merken moeten zijn. Het meerjarenplan 
zal ervoor moeten zorgen dat niet alleen in dit boekjaar, maar ook in komende jaren het 
financiële beleid zo goed mogelijk wordt voortgezet. Dit met als doel Alias uiteindelijk weer op 
een gezond financieel niveau te brengen.   
 
Controlerende functie 
Mijn derde persoonlijke doel is om de controle op de penningmeester(s) te vergroten. Op dit 
moment wordt de boekhouding van de penningmeester weinig gecontroleerd en heeft de 
Kascommissie met namelijk een adviserende rol. Ik wil gaan kijken naar de mogelijkheden voor 
de Kascommissie om hier tevens een controlerende commissie van te maken. Daarnaast wil ik 
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ervoor zorgen dat ik goed op de hoogte ben van de financiën van de commissies om zo een goed 
overzicht te houden van de financiën binnen Alias.  
 
 

Onderwijscommissaris – Joppe Bakelaar  
De onderwijscommissaris onderhoudt contact met de medezeggenschapsorganen van de 
universiteit en fungeert als brug tussen de opleiding Taal- en cultuurstudies en haar studenten. 
De onderwijscommissaris is de contactpersoon voor opleidingscoördinator Berteke Waaldijk, de 
studieadviseurs en het secretariaat van de opleiding. Het verschaffen van informatie aan 
studenten over stages, arbeidsmarktoriëntatie en ontwikkelingen op het gebied van opleiding en 
onderwijs behoort tot zijn taken. Ook het helpen bij bijeenkomsten georganiseerd door de 
opleiding valt binnen het werkveld van de onderwijscommissaris. De commissaris is tevens een 
aanspreekpunt voor studenten met studiegerelateerde vragen, opmerkingen of problemen. 
Verder is hij de voorzitter van de TCStudentenraad, neemt hij plaats in de Opleidingscommissie 
van TCS en onderhoudt hij de Alternatieve Studiegids op www.aliasweb.nl. De Alternatieve 
Studiegids bevat vakbeschrijvingen en vakevaluaties die door studenten zijn geschreven. 
 

Persoonlijke doeleinden 
De functie van onderwijscommissaris is een functie met veel vaste en voorbedachte taken. Ook 
gezien het feit dat Alias afgelopen jaar niet de tijd had, zijn de onderwijstaken vooral 
onderhouden in plaats van verder ontwikkeld. Om deze rede wil ik naast de vastomlijnde taken 
verschillende vernieuwingen doorvoeren en een basis creëren voor vernieuwingen en 
ontwikkelingen in de nabije toekomst.  

 
Naamsbekendheid van TCS vergroten 
Ten eerste wil ik het idee van Nina, de onderwijscommissaris van 2016-2017, doorzetten en 
proberen de naamsbekendheid van Taal- en Cultuurstudies te vergroten op middelbare scholen. 
TCS kan snel een vage warboel worden voor scholieren en ik wil proberen hier duidelijkheid in 
te scheppen. Dit zal ik doen door een algemene PowerPoint op te stellen, die gebruikt kan 
worden op voorlichtingen op middelbare scholen en Aliassers aan te sporen om deze 
voorlichtingen te geven. Daarnaast wil ik de toegankelijkheid op het internet onderzoeken en 
mogelijk verbeteren en in gesprek gaan met decanen op middelbare scholen om verbeterpunten 
van de naamsbekendheid van TCS te vinden.  
 
Samenhang tussen opleiding en student verbeteren 
Het is voor de TCS-student algemeen bekend dat de studie een verzameling is van uiteenlopende 
studierichtingen, docenten en ook studenten. Omdat ik net als de opleiding belang zie in een 
hechte studiegemeenschap ben ik van plan enkele evenementen te organiseren zodat docent en 
student meer op elkaar ingespeeld raken. Zo ben ik van plan gezellige en sportieve evenementen 
te organiseren voor docent en student opdat deze elkaar beter leren kennen. Bovendien zie ik 
profijt in het interviewen van TCS-docenten over hun werk en onderzoek en dit te presenteren 
aan studenten bijvoorbeeld als publicatie in de Alalos. Op deze manier wordt er meer 
duidelijkheid en toegankelijkheid omtrent het werk en de taken van docenten gecreëerd en 
wordt de kloof tussen docent en student verkleind. 
 
Terrein van alternatieve studiegids verkennen 
De alternatieve studiegids bestaat uit beschrijvingen van TOC’s geschreven door studenten die 
de kiezende student naast de vakbeschrijvingen op Caracal zouden kunnen helpen in een maken 
van de keuze tussen TOC’s. Vanwege het feit dat toekomstige studenten de alternatieve 
studiegids vaak pas na deze keuze zien, kunnen deze studentbeschrijvingen dus gezien worden 
als mosterd na de maaltijd. Ook vanwege het feit dat de alternatieve studiegids snel veroudert en 
erg arbeidsintensief is, wil ik onderzoeken of dit project op een andere manier kan worden 
ingezet, of dat het vruchtbaarder is om op zoek te gaan naar andere projecten en verbeteringen 
van de studie.   
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Balans vinden tussen toegankelijk en informatief  
De taak van onderwijscommissaris is van zichzelf een redelijk formele functie. Toch ben ik van 
mening dat dit het voor sommige mensen lastig of zelfs eng maakt om met problemen naar zo’n 
formeel persoon toe te stappen. Daarentegen vind ik dat de onderwijscommissaris een zekere 
formaliteit moet houden om informatief en betrouwbaar over te komen. Ik zal dit jaar dus op 
zoek gaan naar een goede balans tussen de toegankelijk en de informerende kant om zo een zo 
breed mogelijk publiek aan te spreken en zo mijn best doen, een goede en betrouwbare 
onderwijscommissaris te zijn. 
 

Commissaris intern – Renée Karsten 

De commissaris intern is verantwoordelijk voor de promotie van Alias, bestaande uit zowel 

visuele en tekstuele uitingen van Alias naar buiten toe als de communicatie naar alle 

contribuanten van Alias. De belangrijkste taken zijn dus de promotionele zaken. Dit gebeurt 

middels het onderhoud van de digitale kanalen, waaronder de website van Alias 

(www.aliasweb.nl), de Facebookpagina (https://www.facebook.com/studiestichtingalias), de 

Instagrampagina (alias.tcs) en de Snapchat (alias.tcs). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het 

ontwerpen van de maandelijkse nieuwsbrief, de jaar- en maandkalenders, de overzichtsposters 

en de posters voor bestuursactiviteiten. Door een goed contact met de voorzitters en PR-leden 

van de commissies van Alias blijft zij op de hoogte van de aankomende activiteiten en zorgt de 

commissaris intern ervoor dat commissies tijdig goede promotie maken voor activiteiten.  
 

Persoonlijke doeleinden 

Zoektocht naar vernieuwingen 

Als commissaris intern van Bestuur 31 vind ik het van belang om mee te gaan met de tijd en te 

zoeken naar verschillende mogelijkheden voor vernieuwingen binnen de studiestichting. Deze 

vernieuwingen komen onder andere naar voren binnen het gebruik van sociale media. De 

website van Alias zal ik up-to-date houden om voornamelijk potentiële studenten van Taal-en 

Cultuurstudies te blijven informeren. Daarnaast zal de nadruk vooral liggen op andere 

communicatievormen. Zo zal Facebook als een belangrijke promotiebron dienen. Hier zullen de 

evenementen van Alias het uitgangspunt vormen, maar ik streef er ook naar dat onderwijs een 

belangrijkere plaats inneemt binnen dit medium. In samenwerking met de 

onderwijscommissaris Joppe kunnen we ook via deze kanalen mensen blijven aanspreken en 

Taal- en Cultuurstudies bekender maken. Andere sociale mediavormen waar intensief gebruik 

van zal worden gemaakt, zijn Snapchat en Instagram. Mijn doel is om iedere week hier een post 

op te plaatsen. Ook is er afgelopen jaar gekeken naar het ontwikkelen van een Wikipediapagina 

voor Studiestichting Alias. De naamsbekendheid zal hiermee vergroot kunnen worden en ik acht 

het van belang om hiermee aan de slag te gaan. Naast vernieuwingen op digitaal gebied, blijft het 

ook voor mij belangrijk om naar vernieuwingen binnen de studiestichting te blijven zoeken. Ook 

dit schaar ik onder mijn taak als commissaris intern om Alias te blijven innoveren van binnenuit.  

 

Van kernwaarden naar functiespecifiek 

Als 31ste Bestuur hebben wij kernwaarden vastgesteld. Hieronder vallen onder andere 

transparantie en toegankelijkheid. Ik wil als commissaris intern ook middels mijn functie 

bijdragen aan het uitdragen van deze kernwaarden.  

Transparantie wil ik voornamelijk voortzetten in een nieuwe vorm van de wekelijkse 

bestuursblog. Deze bestuursblog werd afgelopen jaar iedere week goed gelezen door zowel 

Aliassers als niet-Aliassers. Wij willen hier dus zeker mee doorgaan, maar inhoudelijk zullen wij 

ons meer richten op het bespreken van wat we daadwerkelijk doen als bestuur. Hieronder kunt 

u verstaan welke taken we wekelijks uitvoeren, hoe externe banden worden onderhouden en 

http://www.aliasweb.nl/
https://www.facebook.com/studiestichtingalias
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voor welke (minder) hetere vuren we soms zullen staan. Hiermee wordt de transparantie van de 

bestuurstaken vergroot, zodat iedere Aliasser een beter beeld kan krijgen van onze bezigheden.  

Daarnaast is ook toegankelijkheid een doel dat ik mijzelf stel. In de huidige digitaliserende 

wereld, vindt promotie voornamelijk online plaats en via programma’s als Photoshop wordt er 

geprobeerd om mensen aan te spreken. Desondanks blijft voor mij persoonlijk contact, waarbij 

ik als bestuurslid betrokkenheid en toegankelijkheid uitstraal, het belangrijkste. Ook in de 

voornamelijk digitale functie die ik als commissaris intern bekleed, wil ik Aliassers in direct 

contact aanspreken en aansporen om deel uit te maken van de betrokken gemeenschap die Alias 

kan zijn. Op deze manier zal ik zowel digitaal als in het leven buiten de computer en telefoon 

bijdragen om een open sfeer te creëren.  
 

Commissaris extern – Goukje Suringar  
De commissaris extern onderhoudt de externe contacten van Alias die gerelateerd zijn aan 
andere studieverenigingen, Taal- en cultuurstudies, de faculteit Geesteswetenschappen of de 
Universiteit Utrecht in het algemeen. Zij zal de afgevaardigde van Alias zijn bij bijeenkomsten 
van het Studieverenigingen Overleg (SVO) en de studentenvakbond Voor Iedereen Die In Utrecht 
Studeert (VIDIUS). Tevens is het de taak van de commissaris extern om 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven. Zij zoekt naar nieuwe partners voor een 
vruchtbare samenwerking waar Alias en/of Aliassers profijt bij hebben. Zij is de tussenpersoon 
van Alias en het bedrijf waar een samenwerkingsverband mee aangegaan is. Het is haar taak de 
relatie met deze bedrijven te onderhouden. 

Persoonlijke doeleinden 
Persoonlijk contact 
Ik ben van mening dat persoonlijk contact de meest effectieve manier is voor het onderhouden 
van contacten. Persoonlijk contact houdt in dat ik iemand face-to-face aanspreek wanneer dit 
kan. De naam van de functie 'Commissaris extern' geeft aan dat  ik mij gedurende het jaar vooral 
met externe partijen bezig zal houden, maar desondanks staat de taak als bestuurslid op één en 
wil ik graag een intensieve relatie van een bestuurslid met de Aliassers onderhouden. Dit doe ik 
door ook hen persoonlijk te benaderen. Daarnaast kan ik in sociale situaties goed mijn 'vrouwtje' 
staan en het zal er voor buitenstaanders natuurlijk uitzien. Echter kan ik me bij onbekenden van 
binnen nog wel eens ongemakkelijk voelen. Hierin zou ik mij komend jaar dus ook in willen 
ontwikkelen, zodat ik mijzelf en Alias met een rustig en fijn gevoel kan presenteren en uiten.  
 
 
Vormgeving functie 
De functie 'Commissaris extern' is binnen het Aliasbestuur nog een vrij nieuwe functie. Dit jaar 
zal ik als vierde deze functie bekleden. Hoewel de functie al redelijk wat vorm heeft gekregen 
zou ik dit jaar graag willen kijken naar manieren om dit nog meer, of op andere manieren te 
doen. Ik zou bijvoorbeeld graag commissieleden willen aansporen om voor hun  activiteiten op 
zoek te gaan naar partners die een samenwerking aan willen gaan. Zo zouden activiteiten voor 
een lagere prijs dan gebruikelijk kunnen plaatsvinden en wij een tegenprestatie kunnen leveren. 
Ook is er in overdrachtsbestanden het idee beschreven om een 'sponsorcommissie' op te stellen. 
Ik zou graag deze mogelijkheid verder onderzoeken door te praten met verenigingen die een 
dergelijke commissie hebben en door polshoogte te nemen of hier animo  voor is tussen de 
Aliassers. Dit kan bijvoorbeeld door dit punt aan te kaarten tijdens een Algemeen Overleg Alias. 
 
 
 
 
 
 
 



12 

2.2 Bestuurstaken 

 

Algemene bestuurstaken 

 

Aanwezigheid 

Als bestuur streven wij ernaar om zo vaak mogelijk met het volledige bestuur aanwezig te zijn 
bij de activiteiten die door de commissies van Alias georganiseerd worden. Wij willen laten zien 
dat wij de inzet van de commissieleden waarderen en zullen daarom actief deelnemen aan alle 
activiteiten die uit de commissies voortkomen. Ook willen wij zo vaak mogelijk activiteiten 
bezoeken die door andere studieverenigingen en externe organen georganiseerd worden, indien 
wij daarvoor uitgenodigd zijn. Op deze manier willen wij onze relatie met andere verenigingen 
goed onderhouden. 
 Elke werkdag zal het Aliashok geopend zijn en zal één van de bestuursleden aanwezig 
zijn om zijn of haar ‘hokdienst’ te vervullen. In deze uren wordt er gewerkt aan de uitvoering 
van bestuurstaken en is het bestuurslid het aanspreekpunt voor Aliassers die langskomen of 
telefonisch contact zoeken. Vorig jaar zijn de openingstijden van de bestuurskamer veranderd 
van 11.00 uur tot 17.00 naar 10.30 tot 17.00 uur. Deze verandering vinden wij een positieve 
uitwerking hebben en wij zullen daarom ook deze openingstijden blijven hanteren. Op de 
website en op Facebook zal per blok worden vermeld welk bestuurslid op welke dag in het 
Aliashok aanwezig is. Indien het Aliashok door omstandigheden niet open is, dan zal dit tijdig 
worden aangegeven op de website en op Facebook. 

 

Bestuursvergadering 

Het bestuur houdt eenmaal per week een bestuursvergadering waarbij alle bestuursleden 
aanwezig zijn. Per blok zal voor deze vergadering een vast tijdstip worden afgesproken. Tijdens 
de bestuursvergaderingen zullen alle belangrijke interne en externe zaken die Alias betreffen 
besproken worden. Daarnaast wordt de in- en uitgaande post besproken en wordt er gekeken 
naar de voortgang van de commissies. Ook worden afgeronde en openstaande taken van elk 
bestuurslid behandeld. 
 

Activiteiten 

Als bestuur zullen wij eveneens verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal activiteiten. 
Zo willen we aan het begin van het jaar beginnen met een gezellige openingsborrel in de 
stamkroeg: Café ’t Pandje. Ook organiseren wij hier na de kerstvakantie een nieuwjaarsborrel. 
Daarnaast zijn wij tijdens de Diesweek verantwoordelijk voor het Diesfeest, waar de 
bekendmaking van het kandidaatsbestuur centraal staat. Aan het eind van het jaar organiseren 
wij de ‘Strijd der Commissies’, waarbij alle Aliascommissies tegen elkaar strijden en wat tevens 
dient als een bedankdag voor alle Aliassers die het afgelopen jaar plaats hebben genomen in een 
commissie en zich hiervoor ingezet hebben.  
 

Kandidaatsbestuur 

Het bestuur van 2018-2019 zal gekozen worden door het zittende bestuur. Wij zullen voor de 
kerstvakantie van start gaan met het zoeken naar geschikte opvolgers. Na de bekendmaking van 
dit kandidaatsbestuur zal er een inwerkperiode volgen. Tijdens deze periode is elk bestuurslid 
verantwoordelijk voor het inwerken van zijn of haar opvolger en zullen zij één of meerdere 
meeloopdagen organiseren. Daarnaast is het kandidaatsbestuur vrij om, wanneer ze bekend zijn 
gemaakt, alle bestuursvergaderingen bij te wonen. Tijdens de inwerkperiode zal er tevens een 
bestuursweekend plaatsvinden. Tijdens dit weekend zal het zittende bestuur haar opvolgers 
over alle bestuurstaken- en plichten inlichten. 
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Interne bestuurstaken 

 

Coördinatie commissies 

In het jaar 2017-2018 telt Alias 21 commissies. Om het functioneren van de commissies goed te 
begeleiden zal elke commissie gecoördineerd worden door een bestuurslid. Hieronder volgt een 
overzicht waarin staat wie welke commissie coördineert. In dit overzicht worden ook Alter Ego 
en de Alumnistichting vermeld, ook al maken deze geen deel meer uit van Alias.  

 
Jinke van der Lubbe: Alter Ego, Eerstejaarscommissie, Party&Co, RelevanCie 

Saar van der Lugt: Alalos, After Introtijdcommissie, Buitenlandse Reiscommissie, CreaCie 

Maartje Collaris: Almanakcommissie, Alumnistichting, Kascommissie, KookCie, Lustrumcommissie 

Joppe Bakelaar: Sport- en Spelcommissie 

Renée Karsten: After Introtijdcommissie, Cabaretcommissie, Film- en fotocommissie, 
Introductiecommissie, TripCie 

Goukje Suringar: Activiteitencommissie, Cultuurcommissie, Introductiecommissie, ShowCie.  
 
De coördinator vertegenwoordigt het bestuur binnen de commissie. Hij of zij ondersteunt de 
commissie waar nodig en controleert haar plannen, maar is niet actief betrokken bij de 
organisatie van activiteiten. De coördinator dient aanwezig te zijn bij de 
commissievergaderingen om goed op de hoogte te blijven van de geplande activiteiten en 
vorderingen binnen de commissie. De voortgang van de commissie wordt vervolgens wekelijks 
besproken in de bestuursvergadering. Het bestuurslid dient in te grijpen als er binnen de 
commissie iets fout dreigt te lopen; hij of zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor het welzijn en 
functioneren van de commissie.  

 

Voorzittersbijeenkomst 

Aan het begin van het jaar organiseert de voorzitter van het bestuur een bijeenkomst voor de 
voorzitters van alle commissies. Op deze bijeenkomst worden zij geïnstrueerd over hoe zij hun 
taken het beste tot uitvoering kunnen brengen en wat er gedurende het jaar van hen wordt 
verwacht. 
 

Secretarissenbijeenkomst 

Aan het begin van het jaar organiseert de secretaris van het bestuur een bijeenkomst voor de 
secretarissen van alle commissies. Op deze bijeenkomst worden zij geïnstrueerd over hoe zij 
hun taken het beste tot uitvoering kunnen brengen en wat er gedurende het jaar van hen wordt 
verwacht. 
 

Penningmeestersbijeenkomst 

Aan het begin van het jaar organiseert de penningmeester van het bestuur een bijeenkomst voor 
de penningmeesters van alle commissies. Op deze bijeenkomst worden zij geïnstrueerd over hoe 
zij hun taken het beste tot uitvoering kunnen brengen en wat er gedurende het jaar van hen 
wordt verwacht. 
 

Pr-ledenbijeenkomst 

Aan het begin van het jaar organiseert de commissaris intern een bijeenkomst voor de pr-leden 
van alle commissies. Op deze bijeenkomst worden zij geïnstrueerd over hoe zij hun taken het 
beste tot uitvoering kunnen brengen en wat er gedurende het jaar van hen wordt verwacht. 
 

Algemeen Overleg Alias (AOA) 

Komend jaar zal er drie of vier keer een Algemeen Overleg Alias (AOA) plaatsvinden. Bij een AOA 
wordt van alle commissieleden verwacht dat zij aanwezig zijn en daarnaast zijn alle Aliassers 
welkom. Het eerste overleg van het jaar is voornamelijk bedoeld om elkaar (beter) te leren 
kennen. Tijdens de andere overleggen zullen commissies elkaar op de hoogte brengen van hun 
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functioneren en van de activiteiten die op de planning staan. Daarnaast zal het bestuur op deze 
bijeenkomst de commissieleden op de hoogte stellen van haar vorderingen en plannen en is er 
gelegenheid voor vragen en discussies over Alias-gerelateerde zaken of het functioneren van het 
bestuur. 
 

Voorzittersoverleg 

Vanaf het jaar 2016-2017 is het voorzitters- en penningmeestersoverleg veranderd in een 
voorzittersoverleg. Hier wil het bestuur dit jaar mee doorgaan. Het is hierbij de bedoeling dat de 
commissies twee tot drie keer per jaar evalueren, waarna alle voorzitters samenkomen om hun 
knelpunten met elkaar te delen. Ook wordt hierbij een overzicht gegeven van de georganiseerde 
activiteiten en de komende activiteiten. Het doel hierachter is dat er voor problemen binnen de 
commissies een oplossing kan worden gevonden en er een overzicht gemaakt kan worden van 
activiteiten die op dat moment op de planning staan. 
 

Raad van oud-Besturen (RvoB) 

De RvoB is in het leven geroepen om advies te geven aan het zittende bestuur over knelpunten 
die je tijdens een bestuursjaar tegen kan komen. Naast de Kascommissie is dit een extra 
adviesraad. De bestuursleden van de afgelopen vijf jaar nemen plaats in de RvoB. 
 

Onderwijsevaluatiedag 

In de afgelopen drie jaar is er een Onderwijsevaluatiedagcommissie opgesteld, die de eerste drie 
onderwijsevaluatiedagen van Taal- en Cultuurstudies heeft georganiseerd. Dit project is zeer 
succesvol gebleken, waarbij er een dag plaatsvindt waarin studenten, docenten en anderen 
betrokkenen bij de opleiding met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een aantal stellingen. 
Hoewel deze commissie officieel geen commissie van Alias is, is de onderwijscommissaris van 
het Aliasbestuur wel coördinator van deze commissie en verantwoordelijk voor het plaatsvinden 
van deze dag. Na de onderwijsevaluatiedag wordt er een advies opgesteld die wordt aangeboden 
aan de opleiding. 
 
Externe bestuurstaken 

 

Externe contacten 

Het bestuur zal zich actief inzetten om contact met andere studieverenigingen en 
medezeggenschapsorganen te onderhouden en verbeteren. Dit realiseren wij door zo vaak 
mogelijk in te gaan op uitnodigingen van andere besturen en organen. Wij zullen dan ook 
proberen zoveel mogelijk met het voltallige bestuur op deze gelegenheden aanwezig te zijn. De 
commissaris extern zal in ieder geval altijd als afgevaardigde aanwezig zijn bij bijeenkomsten 
van het SVO en VIDIUS.  
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3. Commissies 
 
Dit jaar zal Alias eenentwintig commissies en vier ordes tellen, waarvan de meeste al enige jaren 
op dezelfde manier functioneren. Dit jaar hebben wij de CreaCie toegevoegd en de Cienema 
veranderd in Film- en fotocommissie. Aangezien dit jaar een Lustrumjaar is, is er vorig jaar een 
Lustrumcommissie opgericht welke twee subcommissies heeft: de Almanakcommissie en de 
Cabaretcommissie. Alle commissies bestaan in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en een pr-lid. Daarnaast wordt elke commissie gecoördineerd door een 
bestuurslid. Aangezien we dit jaar meer commissies hebben dan voorgaande jaren, zullen er 
hoogstwaarschijnlijk minder leden per commissie plaatsnemen dan voorheen. Dit is echter 
afhankelijk van hoeveel animo er is voor het inschrijven.  
 
Activiteitencommissie (AC) 
De taak van de Activiteitencommissie is het organiseren van minimaal drie middagen weg in de 
omgeving van Utrecht. Daarnaast zal deze commissie twee vaste activiteiten, het Kleumweekend 
en het Zeumerweekend, organiseren. De activiteiten die de AC rondom de vaste activiteiten 
organiseert, mogen natuurlijk variëren. Wij moedigen echter aan om succesvolle activiteiten van 
afgelopen jaren terug te laten keren, zoals de kledingruil in de Diesweek of de rozenactie met 
Valentijn. 
 
After Introductie Tijd (AIT) 
De After Introductie Tijd is een belangrijke periode voor Alias. De nasleep van het 
introductiekamp, de eerste colleges en het zich thuis laten voelen van de eerstejaars staan 
centraal. De AIT is een commissie die tegen het einde van het collegejaar wordt opgesteld, met 
als vaste leden een bestuurslid, een kandidaatsbestuurslid en een aantal enthousiaste Aliassers. 
Zo kunnen er leuke, laagdrempelige en soms studiegerelateerde activiteiten worden 
georganiseerd die in de eerste weken van het collegejaar plaatsvinden, om zo het gat dat anders 
tussen het introkamp en de eerste commissieactiviteiten ontstaat (aangezien de commissies pas 
rond oktober opgestart worden) te verkleinen.  
 
Alalos 
De Alalos is het tijdschrift van Alias. In de Alalos staan studiegerelateerde artikelen, informatie 
over Aliasactiviteiten en andere artikelen die interessant zijn voor studenten Taal- en 
cultuurstudies. Er is een uitgave van de Alalos speciaal voor eerstejaars, om ze kennis te laten 
maken met Alias en TCS. Verder wordt de Alalos eens per blok uitgegeven. De Alalos wordt 
gemaakt door een redactie bestaande uit een hoofdredacteur (tevens voorzitter), een secretaris, 
verschillende eindredacteuren, twee à drie vormgevers en een aantal vaste schrijvers. Daarnaast 
is er een lijst van freelance schrijvers, op wie een beroep kan worden gedaan wanneer er nog 
geen schrijvers zijn gevonden voor bepaalde artikelen. De redactie van de Alalos streeft ernaar 
om minimaal tweemaal per blok te vergaderen. Naast de Alalos kunnen schrijvers en 
redactieleden zich ook nog voor andere commissies inzetten. 
 
Almanakcommissie (subcommissie Lustrumcommissie)  
De Almanakcommissie is een subcommissie van de Lustrumcommissie. Deze commissie is 
opgericht naar aanleiding van het zesde lustrum (dertig jarige bestaan) van Alias en zal zorgen 
voor een almanak, oftewel een ‘jaarboek’. Dit boek zal gaan over de afgelopen vijf jaar van Alias 
en zal bevatten: hoogtepunten, verhalen, foto’s en al dan niet veel meer. Tijdens de Diesweek in 
mei zal de almanak uit worden gebracht. Idealiter zal deze commissie bestaan uit acht tot tien 
mensen, waaronder een aantal afgevaardigden van de Lustrumcommissie, gezien de grote 
hoeveelheid werk die moet worden verricht.  
 
Alter Ego 
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Alter Ego is een theatersportgroep die voorheen een commissie van Alias was, maar sinds vorig 
jaar zelfstandig functioneert. In de afgelopen jaren zijn er bij Alter Ego geen nieuwe Aliassers 
gekomen, om de kwaliteit van de theatersportgroep zo goed mogelijk te houden. Dit aangezien 
de huidige spelers goed op elkaar afgestemd zijn. Wel wordt er via Alias wekelijks een lokaal 
voor hen gereserveerd, zodat zij kunnen trainen. Verder gaat de promotie van hun wedstrijden 
via Alias, hierdoor bestaat het publiek dat zij trekken deels uit Aliassers.  
 
Buitenlandse Reiscommissie (BRC) 
De Buitenlandse Reiscommissie bestaat elk jaar uit tenminste zes leden, waarvan minstens één 
ouderejaarsstudent, idealiter met ervaring in het organiseren van reizen. De BRC organiseert 
jaarlijks een reis naar een internationale bestemming. Zij regelen de reis, het verblijf, enkele 
activiteiten en maaltijden op de plaats van bestemming. De buitenlandse reis vindt plaats in de 
onderwijsvrije week tussen blok 3 en blok 4. Traditioneel blijft de bestemming geheim en wordt 
deze pas op de Nieuwjaarsborrel onthuld.  
 
Cabaretcommissie (subcommissie Lustrumcommissie)  
 
De Cabaretcommissie organiseert een cabaretvoorstelling over Alias en TCS, deze wordt aan het 
eind van het collegejaar opgevoerd. In de commissie nemen onder andere schrijvers, spelers, 
muzikanten, een eindregisseur, een technicus en productiemensen plaats. Het plan is om een 
avondvullend programma te maken vol met sketches, muziek, droge woordgrappen en 
absurdistisch toneel.  
 
CreaCie  
 
De CreaCie wordt dit jaar voor het eerst gevormd en zal zich bezighouden met het organiseren 
van creatieve activiteiten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan knutselmiddagen en 
workshops. Daarnaast zou de CreaCie betrokken kunnen worden bij de aankleding van 
themafeestjes of het kerstdiner. Verder is het de bedoeling dat de CreaCie dit jaar het open 
podium zal organiseren, dat het afgelopen jaar gemist werd.  Normaal gesproken was dit de taak 
van de ShowCie, maar die zal zich komend jaar uitsluitend op hun musical richten. Omdat de 
CreaCie nog  in zijn kinderschoenen staat zullen de leden veel creativiteit kwijt kunnen in het 
vormgeven van de commissie.  
 
Cultuurcommissie (CC) en Alilas 
De Cultuurcommissie bestaat uit ongeveer acht leden en organiseert culturele activiteiten. 
Activiteiten die passen bij de CC zijn theater- of dansvoorstellingen die Aliassers dankzij deze 
commissie met korting kunnen bezoeken. Een ander voorbeeld is een museumbezoek. 
Daarnaast zorgt de CC er door middel van de zogeheten Cultuurmuur voor dat culturele 
activiteiten die potentieel interessant zijn voor Aliassers in het Aliashok gepromoot worden. 
Hiermee houdt de CC Aliassers op de hoogte van culturele activiteiten die zij zelf niet 
(kunnen)organiseren. Ook andere Aliassers kunnen op deze manier culturele activiteiten 
bekend maken bij Aliassers, zonder dat ze plaatsnemen in de CC. 
Twee jaar geleden is als aanvulling op de CC de boekenclub Alilas opgericht. Deze vrijblijvende 
boekenclub organiseert eens in de zoveel tijd een bijeenkomst over een gelezen boek. Wij 
hebben gemerkt dat deze bijeenkomsten afgelopen jaar niet altijd even succesvol waren, maar 
willen de keuze om dit voort te zetten of niet leggen bij de commissieleden.  
 
Eerstejaarscommissie (EC) 
De Eerstejaarscommissie heeft als doel om de eerstejaarsstudenten beter te betrekken bij Alias 
en haar activiteiten. De EC organiseert ieder blok activiteiten voor eerstejaars, zoals 
bijvoorbeeld een karaokeavond. Er zijn voor de EC veel mogelijkheden om samen te werken met 
andere commissies en op die manier een brug te slaan tussen de eerstejaars en de ouderejaars. 
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Om de commissie wat meer sturing en houvast te bieden zal de coördinator vooral in het begin 
een actievere rol aannemen dan bij andere commissies het geval is.  
 
ViCie (film- en fotocommissie)  
Vorig jaar ging deze commissie van start als de Cienema, een relatief nieuwe commissie , 
waarbinnen film een hoofdrol innam. Zo werden er een aantal filmavonden georganiseerd en 
verschillende film gerelateerde activiteiten. Dit jaar zal deze commissie zich nog steeds richten 
op film, maar hierbij wordt er ook fotografie aan toegevoegd. De commissieleden staan er vrij in 
om te bedenken hoe deze commissie vormgegeven kan worden. Er kan hierbij gedacht worden 
aan een Photoshop workshop en fotografie-wedstrijden.  
 
KookCie en Orde van de Roze Koek 
De KookCie is de kookcommissie die iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur de Koffieleute 
organiseert: het koffie-uurtje van Alias. Koffie en thee zijn bij Alias dagelijks aanwezig, maar 
tijdens de Koffieleute zorgt de KookCie voor aanvullende lekkernijen. Ook organiseert de 
KookCie na ieder Aliasfeest de Lamme Lunch, waarbij zij de dag na het feest om 12.00 uur een 
lunch voorbereidt voor de Aliassers. Daarnaast heeft de commissie de ruimte om extra 
activiteiten te organiseren, zoals het kerstdiner of een zomerpicknick. Bovendien coördineert de 
KookCie de Orde van de Roze Koek. Deze orde bestaat uit Aliassers die zich vrijblijvend willen 
inzetten voor activiteiten van de KookCie. Zo kan de Orde bijspringen bij de Koffieleute. 
 
Lustrumcommissie 
De lustrumcommissie is begin 2017 opgericht naar aanleiding van het zesde lustrumjaar van 
Alias, waarin het dertig jaar bestaat. De commissie zal een lustrumweek organiseren waarin de 
verjaardag van Alias aan de hand van een nog nader bekend te maken thema gevierd zal worden. 
Die week zullen er meerdere activiteiten plaatsvinden. Het verdere jaar zal er tevens een cabaret 
worden opgevoerd en een almanak worden uitgebracht en eventueel nog nader te bepalen 
lustrumactiviteiten. De commissie bestaat uit acht leden.  
 
Orde van de Roze Flits 
De Orde van de Roze Flits bestaat uit Aliassers die hebben aangegeven dat zij het leuk vinden om 
foto’s te maken tijdens Aliasactiviteiten. Het pr-lid van iedere commissie is verantwoordelijk 
voor het maken van foto’s tijdens een door zijn/haar commissie georganiseerde activiteit en kan 
de Orde van de Roze Flits hier eventueel voor inschakelen. Het is de verantwoordelijkheid van 
de commissaris intern dat alle pr-leden op de hoogte zijn van deze lijst en dat de lijst in orde is. 
De foto’s worden door de commissaris intern op de Facebookpagina van Alias geplaatst. De 
fotografen kunnen een passende beloning krijgen. Een dergelijke beloning kan bestaan uit 
korting op de entree van de desbetreffende activiteit of gratis consumpties. Er bestaat geen 
maximum aantal leden voor deze orde en er wordt niet vergaderd. 
 
Party&Co, Orde van de Roze Tap en Orde van de Roze Plaat 
De Party&Co is de feestcommissie die ongeveer zes feesten per jaar organiseert. Deze worden al 
dan niet in samenwerking met andere studieverenigingen georganiseerd. Aan de feesten kan een 
thema worden verbonden en er wordt veel aandacht besteed aan de aankleding en de promotie 
van de feesten.  
 Dit jaar zal ook de Orde van de Roze Tap worden doorgezet. Naast feesten die 
georganiseerd worden met andere verenigingen, kunnen er ook feesten gegeven worden zonder 
andere verenigingen. Hierdoor kan echter een tekort ontstaan aan mensen die een dienst 
draaien. De Orde van de Roze Tap is daarom opgericht en bestaat uit mensen die graag zouden 
willen helpen. De Party&Co kan een beroep op de Orde doen wanneer er een tekort dreigt te 
ontstaan. De beloning voor het draaien van een dienst is één consumptiemuntje.  
 Daarnaast zal dit jaar de Orde van de Roze Plaat nieuw leven ingeroepen worden. De 
afgelopen jaren heeft Alias vaste dj’s gekend die inmiddels minder vaak beschikbaar zijn 
geworden. Deze orde bestond al, maar aangezien veel van de DJ's die afgelopen jaren trouw op 
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onze feestjes gedraaid hebben inmiddels afgestudeerd of niet meer zo betrokken bij Alias zijn, 
gaan we op zoek naar nieuwe DJ's. Tijdens het introductiekamp aan het begin van het jaar zal er 
een cursus worden aangeboden voor de geïnteresseerden zodat zij de vaardigheden tijdig onder 
de knie hebben.  
 
RelevanCie 
De RelevanCie organiseert studiegerelateerde activiteiten die interessant zijn voor studenten 
Taal- en cultuurstudies. Deze activiteiten zijn erg divers, voorbeelden hiervan zijn een 
lezingenreeks, een debat en een bezoek aan het Europees parlement of een ambassade. Verder 
organiseert de RelevanCie ieder jaar de Familiedag (voorheen Ouderdag), waarop familie en 
vrienden van TCS’ers kennis kunnen maken met de studie. Ook is er jaarlijks een ‘Alfa-versus-
Bèta-battle’ en een dictee.  
 
Sport- en Spelcommissie 
De Sport- en Spelcommissie organiseert sport- of spelgerelateerde activiteiten. Voorbeelden 
hiervan zijn pubquizzen, een pooltoernooi, bowlen of een vossenjacht. Ook organiseert de Sport- 
en Spelcommissie jaarlijks in de Diesweek ‘Wie is de Mol?’ Afgelopen jaren zijn het voornamelijk 
spelactiviteiten geweest. De verhouding sport-spel is vaak erg afhankelijk van de Aliassers die in 
de commissie plaatsnemen.  
 
ShowCie 
De ShowCie (voorheen Tölt) is de creatieve podiumcommissie van Alias. Aliassers kunnen bij de 
ShowCie hun creativiteit op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld via dans, zang, muziek, 
poëzie, toneel of beeldende kunst. Afgelopen jaar is de samenwerking in plaats van met Awater, 
de studievereniging van Nederlandse taal en cultuur, gedaan met U.S. Atlas, de studievereniging 
van Liberal Arts and Sciences. Zij hebben gewerkt aan een musical, maar wegens 
omstandigheden is deze niet ten tonele gebracht. Daarom is het dit jaar niet mogelijk voor 
Aliassers om zich aan te melden voor de ShowCie. De leden van de ShowCie van 2016-2017 
blijven deelnemen aan de commissie om alsnog in de loop van het jaar hun musical op te kunnen 
voeren. Het organiseren van het Open Podium, wat in voorgaande jaren ook een taak van de 
ShowCie was, wordt dit jaar door de CreaCie overgenomen.  
 
 
TripCie 
De TripCie bestaat ieder jaar organiseert twee grote activiteiten. Net als bij de BRC geldt dat hier 
idealiter een ervaren ouderejaars bij zit. In de eerste plaats organiseert de TripCie tussen blok 2 
en 3 een weekend weg naar een Europese stad. Voor dit weekend regelt de TripCie het vervoer, 
onderdak en enkele activiteiten en maaltijden. Tijdens de tweede helft van het jaar houdt de 
Tripcie zich bezig met het organiseren van een liftwedstrijd. Tijdens deze wedstrijd zullen 
verschillende teams, elk bestaande uit twee personen, zo snel mogelijk naar de eindbestemming 
proberen te liften. De TripCie maakt deze bestemming kort van tevoren aan de deelnemende 
teams bekend. Vorig jaar heeft de TripCie nog een extra activiteit georganiseerd, namelijk de 
TrainRace naar Maastricht. De optie om een dergelijke activiteit te organiseren blijft open voor 
de commissie mits het budget en de tijd het toelaten.  
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4. Doelstellingen 
 
4.1 Speerpunten 

 

Duurzaamheid 

Sinds 2014-2015 is duurzaamheid een speerpunt geweest in het beleidsplan en wij willen dit 
speerpunt graag voortzetten en uitbreiden. Duurzaamheid staat ook hoog op de agenda bij de 
universiteit en als grote studiestichting denken wij hieraan ons steentje bij te kunnen dragen. 
Wij hopen ook onze contribuanten te kunnen inspireren om duurzaamheid in hun persoonlijke 
levens voort te zetten. 
 We zullen grotendeels de plannen van de vorige jaren doorzetten en uitbreiden. Wij 
streven ernaar om het gebruik van kartonnen bekertjes zo minimaal mogelijk te houden, maar 
wanneer deze toch gebruikt worden zullen we deze recyclen. Ook streven we naar 
duurzaamheid door het afval te blijven scheiden en recyclen. Eveneens zullen wij digitalisering 
voortzetten, zodat er zo min mogelijk papierverspilling is. 
 Een belangrijk doel dat wij dit jaar hebben is het overstappen naar een duurzame bank. 
Deze overstap kunnen we erg duidelijk promoten, waardoor onze contribuanten misschien ook 
zullen nadenken over een eventuele verandering van bank.  
 Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat er meer duurzame activiteiten op de agenda 
komen te staan. We zullen onze commissieleden aansporen meer duurzame activiteiten in hun 
programma op te nemen. Financiële steun door middel van het commissiepotje zal sneller 
gegeven worden als het een duurzame activiteit betreft. Ook willen wij zoveel mogelijk 
vegetarische opties bij activiteiten aanmoedigen. Als bestuur willen we de Diesweek graag zo 
duurzaam mogelijk organiseren, waarbij duurzaamheid in de activiteiten terugkomt.  

Ook zal de merchandise van Alias zoveel mogelijk duurzaam zijn, dit zal bestaan uit het 
aanschaffen van merchandise dat bestaat uit duurzame materialen, zoals de pennen van Alias.  

 

Het verbeteren van externe banden 

In het afgelopen jaar heeft het onderhouden en het verbeteren van externe banden al centraal 
gestaan en nog steeds denken wij dat dit erg belangrijk is. Onder het verbeteren van de externe 
banden valt zowel het verbeteren van banden met andere studieverenigingen, als met externe 
partijen. Door gezamenlijk activiteiten te organiseren met andere studieverenigingen, kunnen 
contacten tussen Alias en andere studieverenigingen een boost krijgen. Belangrijk zal U.S. Atlas 
in dit proces zijn, de studievereniging van Liberal Arts and Sciences, omdat zij vorig jaar samen 
met ons naar Drift 13 zijn verhuisd. Het is goed mogelijk een nauwe samenwerking te hebben, 
omdat zij praktisch tegen de bestuurskamer van Alias zitten. De studenten Liberal Arts and 
Sciences zijn eveneens vergelijkbaar met studenten TCS, waardoor activiteiten gericht op breed 
georiënteerde studenten georganiseerd kunnen worden.  
 Op extern gebied willen we ons ook nog meer richten op sponsoren. Vorig jaar zijn er 
enkele nieuwe sponsordeals aangegaan, bijvoorbeeld met de broodjeszaak ViaVai in de 
Voorstraat. Wij willen ons alsnog richten op het verwerven van nieuwe sponsoren. Hierbij willen 
we ons richten op meer relevante sponsoren, die zowel voor Aliassers als voor de sponsor zelf 
interessant kunnen zijn. Dit willen we doen door meer persoonlijk contact met (potentiële) 
sponsoren en het maken en rondbrengen van sponsorpakketjes.  
 

 
Internationalisering  
De Universiteit Utrecht is al enige tijd bezig met internationaliseren. Aangezien dit een belangrijk 

uitgangspunt is voor de universiteit, willen wij als Studiestichting de mogelijkheden gaan 
verkennen om hier op onze manier aan bij te dragen. Aangezien Taal- en Cultuurstudies geen 
studie is waar buitenlandse studenten op afkomen, zullen wij dit op andere manieren moeten 
doen. Zo kunnen we, ook in het verlengde van ons vorige speerpunt, samenwerkingen aangaan 
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met studieverenigingen en organen die hier wel veel mogelijkheden tot hebben. Zo zijn wij van 
plan om samen met onder andere C.S. Ubuntu (de studievereniging van Conflict Studies and 
Human Rights), AISU (Amnesty International Student Group Utrecht) en AEGEE (European 
Students’ Forum) enkele activiteiten te organiseren. Voorbeelden hiervan kunnen zijn 
speeddaten met buitenlandse studenten, maar ook symposia.  
Verder willen wij het presenteren van de mogelijkheid voor TCS studenten om naar het 
buitenland te gaan om een semester te gaan studeren uitbouwen. Naast de bestaande 
buitenlandvoorlichting en buitenlandcolumn in de Alalos kunnen er activiteiten georganiseerd 
worden waarbij TCS studenten die voor een periode in het buitenland gestudeerd hebben 
hierover komen vertellen aan andere TCS studenten die hier wellicht ook interesse in hebben.  
 

 

4.2 Intern 

 

Alumnibeleid 

Wij zouden graag zien dat Alias en TCS ook nog van betekenis blijven voor afgestudeerden. Voor 
hen is het leuk om in contact te blijven met studiegenoten en daarnaast kan contact met alumni 
grote voordelen opleveren voor huidige studenten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
stageplekken, bedrijvendagen en advies over stappen die na de studie ondernomen kunnen 
worden. Alumni zouden een goede bijdrage kunnen leveren aan Alias, bijvoorbeeld door als 
spreker op te treden of door Aliasactiviteiten te sponsoren. Een uitgebreid alumnibestand is dus 
zeer wenselijk en het is dan ook van belang om een compleet overzicht van alle alumni bij te 
houden. In navolging van voorgaande besturen zullen wij het komende jaar het zoeken naar en 
contact leggen met alumni als belangrijke taak zien. Wij hopen veel afgestudeerden enthousiast 
te kunnen maken om betrokken te blijven bij Alias. Dit gebeurt onder andere door het sturen 
van nieuwsbrieven. Daarnaast is het voor alumni mogelijk deel te nemen aan het 
arbeidsoriëntatie-project SAMEN. 
 Vanaf het jaar 2016-2017 is de alumnicommissie verandert in een alumnistichting. De 
stichting staat los van Alias, maar dit betekent niet dat er niet zal worden samengewerkt. Dit zal 
bijvoorbeeld gebeuren op het gebied van werkbezoeken of bij het bovengenoemde project 
SAMEN. Wij zullen zo blijven streven naar een nauwe verbinding tussen Alias en de 
Alumnistichting. De activiteiten van de Alumnistichting zullen via Alias gepromoot worden en 
tevens neemt er een bestuurslid plaats in het bestuur van de Alumnistichting. 
 

Financieel en Kascommissie 
Wat betreft de financiën staat Alias er dit jaar wat minder goed voor dan voorgaande jaren. 
Vandaar dat er aankomend jaar wat zal veranderen op financieel gebied. Zo is het doel om meer 
dan het gewoonlijke jaarlijkse bedrag, dit is 250,00 euro, opzij te leggen voor de spaarrekening. 
Dit om een goede financiële buffer op te bouwen om eventuele verliezen, zoals een mislukte 
buitenlandse reis, op te kunnen vangen. Om dit waar te kunnen maken zal er bezuinigd moeten 
worden, maar er zal op worden toegezien dat deze bezuinigingen altijd redelijk blijven, zodat 
Aliassers voordelig aan activiteiten mee kunnen blijven doen.  
 Sinds twee jaar staat er een pinautomaat in het Aliashok: Fien (de pinautomaat) en Ansie 
(de kassiersterminal waar de bonnetjes uit komen). In het afgelopen jaar is het aantal 
pintransacties wederom enorm verhoogd, mede als gevolg van het pin-only beleid. Dit willen we 
aankomend jaar graag in stand houden. Het gevolg is dat er aanzienlijk minder contant geld 
aanwezig is in de kluizen, wat de veiligheid als vanzelfsprekend ten goede komt. Door de 
toegenomen pintransacties het afgelopen jaar zal het abonnement hiervoor worden uitgebreid. 
 Sinds het jaar 2009-2010 bestaat er een Kascommissie die toezicht houdt op de financiën 
van Alias. De penningmeester legt, net als aan haar bestuursgenoten, verantwoording af aan 
deze commissie. Normaliter bestaat deze commissie uit twee oud-penningmeesters en heeft het 
afgelopen jaren met name een adviserende functie gehad. Aankomend jaar zal er worden 



21 

Beleidsplan Studiestichting Alias 2017-2018 

gekeken naar een aanvullende rol voor de Kascommissie naast de adviserende functie, namelijk 
een controlerende functie. Dit jaar zal de Kascommissie bestaan uit Leisan Luu en Pelle Bosman.  
 

Onderwijs 
Net als in de afgelopen jaren hebben we ook dit jaar enkele wekelijkse spreekuren van de 
onderwijscommissaris. 
Aankomend jaar willen wij Taal- en cultuurstudies bekender maken onder de kiezende 
middelbaar scholieren door langs te gaan op middelbare scholen. Ook de alternatieve studiegids 
zal nieuw leven in worden geblazen. 
 

Merchandise 

Wij zullen dit jaar, in navolging op voorgaande besturen, Aliastruien verkopen. Deze zijn voor 
alle contribuanten verkrijgbaar en zullen bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid 
en aan het groepsgevoel onder Aliassers. Naast truien willen wij ook het komende jaar weer 
Aliaspennen en Aliasstickers uitgeven. Behalve deze reeds bestaande merchandise kijken wij 
ook naar nieuwe mogelijkheden om Alias op een leuke manier te promoten. Zo zal Alias niet 
alleen via posters en flyers, maar ook via merchandise meer naamsbekendheid maken. Ook 
kunnen eerstejaars een sleutelhanger ophalen, waarmee zij zich kenbaar kunnen maken als 
Aliasser op plekken waar zij via Alias korting kunnen krijgen (bijvoorbeeld ’t Pandje en ViaVai). 
Ook deze sleutelhangers dienen ter promotie van Alias. 
 

Stamkroeg Café ’t Pandje 

Vorig jaar is Café ’t Pandje de nieuwe stamkroeg van Alias geworden. De vaste borrelavond zal 
op dinsdag blijven, net als de afgelopen jaren. De commissaris extern zal fungeren als vaste 
contactpersoon met de eigenaar van ’t Pandje, Ron, zodat de communicatie tussen Alias en ’t 
Pandje soepel zal verlopen. 
 

Website 

De website, www.aliasweb.nl, zal het komende jaar uitgebreid worden door de commissaris 
intern. Daarbij is het belangrijk dat er een goede wisselwerking is tussen de website en 
Facebook, zodat alle informatie goed op elkaar wordt afgestemd. 
 

4.3 Extern 

 

Contacten 

Wij willen het komende jaar zoveel mogelijk contact onderhouden met andere verenigingen en 
overige organen. Dit willen wij doen door onder andere activiteiten te organiseren met andere 
verenigingen, bijeenkomsten van andere verenigingen bij te wonen en op de hoogte te blijven 
van hun bezigheden. Commissies zullen worden gestimuleerd samenwerkingen aan te gaan met 
commissies van andere verenigingen. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk om goed contact te onderhouden met organen als de 
Faculteitsraad (FR), de Onderwijsraad (OR) en de Opleidingscommissie (OC). Op de website zal 
meer informatie geplaatst worden die wij interessant achten voor onze contribuanten.  
Ook zijn wij van plan om aan het begin van het collegejaar een kennismakingsborrel te 
organiseren voor/met iedereen die op Drift 13 gevestigd is.  
 

SVO 

Het Studieverenigingen Overleg (SVO) is het nieuws- en overlegorgaan van de faculteit 
Geesteswetenschappen. Eens in de zes weken wordt er door het SVO een overleg georganiseerd 
met alle studieverenigingen- en stichtingen van de faculteit Geesteswetenschappen. Op deze 
overleggen worden zaken besproken en ter discussie gesteld die alle verenigingen en stichtingen 
aangaan. De commissaris extern is de afgevaardigde van Alias en daarnaast fungeert zij als 
contactpersoon voor afgevaardigden vanuit Alias in de SVO-commissies. 
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Komend jaar zullen wij opnieuw de mail over de commissiewerving van het SVO doorsturen 
naar alle Aliassers. Zij kunnen zich dan onafhankelijk van Alias hiervoor aanmelden als ze daarin 
geïnteresseerd zijn. Als blijkt dat niemand vanuit Alias zich gemeld heeft en er te weinig 
aanmeldingen zijn, kunnen wij Aliassers altijd nog persoonlijk benaderen. 

 

Sponsoring 

Sinds collegejaar 2014-2015 heeft het Aliasbestuur een zesde functie, namelijk die van 
commissaris extern. Dit biedt meer ruimte voor het werven en onderhouden van verschillende 
samenwerkingsverbanden. Wij zullen streven naar een variëteit aan samenwerkingsverbanden, 
waarbij wij hopen dat zij zowel kortingen voor Aliassers als geldbedragen voor de Stichting 
opleveren. Voorbeelden van bestaande samenwerkingsverbanden zijn kortingen op vertoning 
van de Aliaspas en/of -sleutelhanger bij ViaVai en ‘t Pandje. De commissaris extern streeft er dit 
jaar naar een sponsorpakket samen te stellen, om zo makkelijker contact te leggen met 
mogelijke sponsors. Eveneens zal er gezocht worden naar een nieuwe boekendeal. 
 

4.4 Commissies 

 

Inzet, betrokkenheid en binding met Alias 

Wij willen het komende jaar de inzet en betrokkenheid van commissieleden op hetzelfde niveau 
houden als in voorgaande jaren door hen duidelijk te wijzen op hun verantwoordelijkheden en 
ervoor te zorgen dat ieder commissielid goed weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Deze 
verwachtingen zijn duidelijk omschreven in het Huishoudelijk Reglement (HR) dat ieder 
commissielid dient te lezen en na te volgen. Als coördinatoren van de commissies van Alias 
zullen wij toezien op een goede taakverdeling binnen de commissies en samen met de 
voorzitters van de commissies proberen een betrokken commissie te creëren. Daarnaast vinden 
wij het belangrijk dat commissieleden zich ook betrokken voelen bij andere commissies. Wij 
willen de samenwerking en samenkomst van de commissieleden van de verschillende 
commissies stimuleren en zo de binding van de commissieleden met Alias vergroten. Om de 
binding van studenten met de studiestichting te vergroten, willen wij naast promotie via posters, 
flyers, de website en Facebook onze activiteiten ook mondeling actief promoten. Wij zullen 
contribuanten persoonlijk aanspreken met de vraag of zij deel willen nemen aan een activiteit en 
hopen zo Aliassers die niet tot de kern van de actieve contribuanten behoren vaker te betrekken 
bij Aliasactiviteiten. Dit verlangen wij ook van alle commissieleden. 
 

Onderlinge en externe samenwerking 

Het zou voor veel commissies interessant kunnen zijn om onderling samen te werken. Dit kan 
voor originele en vernieuwende ideeën zorgen. Door twee commissies met verschillende 
interessegebieden de krachten te laten bundelen kan de activiteit voor een grotere doelgroep 
aantrekkelijk worden. Vooral voor de Eerstejaarscommissie is dit een goede manier om 
eerstejaars en ouderejaars samen te brengen. Wij zullen daarom gedurende het jaar 
samenwerking stimuleren. Dit geldt ook voor samenwerking met andere studieverenigingen. 
 

Evaluaties 

Wij willen erop toezien dat alle commissies minstens tweemaal in het jaar evalueren, één keer 
halverwege het jaar en één keer aan het einde van het jaar. Het is mogelijk om hier nog een 
derde evaluatiemoment aan toe te voegen. Deze evaluatie wordt geleid door de 
commissievoorzitter en zal plaatsvinden met alleen commissieleden, dus zonder de coördinator. 
Dit zal bijdragen aan het goed functioneren van de commissie en daarnaast de sfeer binnen de 
commissie bevorderen. Om op de hoogte te blijven van wat er speelt binnen de commissies 
krijgt het bestuur een kort verslag van de evaluatie. Dergelijke evaluaties hoeven niet 
genotuleerd te worden, maar het is de bedoeling dat de commissie deze wel in het draaiboek 
verwerkt. 
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Commissiepotje  
Nadat het commissiepotje vorig jaar is afgeschaft, willen wij het dit jaar weer beschikbaar 
maken voor commissies om een beroep op te doen. Wanneer commissies een goed idee hebben 
voor een bepaalde activiteit kunnen zij, indien hun eigen budget niet toereikend is, een aanvraag 
indienen bij het bestuur om aanspraak te maken op een bedrag uit het commissiepotje. Er zullen 
twee momenten in het jaar komen waarop de commissies dit kunnen aanvragen. Het 
commissiepotje zal eerder verleend worden aan bijvoorbeeld een duurzame of 
studiegerelateerde activiteit.  
 

Jaarplanning 

Om alle activiteiten goed tot hun recht te laten komen, willen wij doorgaan met de verplichte 
jaarplanning. Commissies stellen deze planning op zodat er een duidelijk overzicht ontstaat en 
activiteiten op deze manier over het jaar verspreid kunnen worden. Door het werken met een 
jaarplanning kunnen commissies ook beter rekening houden met de activiteiten van andere 
commissies. Daarnaast zullen de pr-leden aan het begin van het jaar goed geïnstrueerd worden 
over de promotie van activiteiten en bijbehorende tijdsplanning. Tenslotte blijft het een streven 
om posters tweeënhalve week van tevoren te laten drukken, zodat het promotiemateriaal goed 
tot zijn recht komt. 
 

Archivering 

Net als ieder jaar willen ook wij een goede archivering door de commissieleden, zodat er een 
goede overdracht is naar commissies van opvolgende jaren. De draaiboeken moeten goed 
worden bijgehouden en evaluaties van activiteiten moeten goed worden gearchiveerd. 
Commissieleden zijn er verantwoordelijk voor eens per blok de notulen en agenda’s naar hun 
coördinator te sturen; deze zorgen er dan voor dat alles digitaal goed wordt bijgehouden in 
daarvoor bestemde mappen op een computer. 
 

Studiegerelateerdheid en duurzaamheid 

Wij hechten veel waarde aan studiegerelateerde activiteiten. In navolging van vorige besturen 
zullen wij de commissies aansturen op het organiseren van voldoende studiegerelateerde 
activiteiten. Om dit te realiseren, willen wij indien mogelijk commissies verplichten tot het 
organiseren van ten minste één studiegerelateerde activiteit. Ook willen we commissies 
stimuleren om ten minste één activiteit te organiseren waarbij duurzaamheid onder de aandacht 
wordt gebracht. 
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Afsluiting 

 

Na het lezen van dit beleidsplan bent u volledig op de hoogte van onze functies, taken en 
(persoonlijke) doelstellingen voor het komende bestuursjaar. Voor ons allemaal geldt dat wij 
onze functie en bestuurstaken op professionele wijze, gepaard met plezier zullen uitvoeren. De 
genoemde doelstellingen zullen wij tijdens ons bestuursjaar niet uit het oog verliezen. Aan de 
hand van dit beleidsplan hopen wij de studenten Taal- en cultuurstudies te bereiken en te 
enthousiasmeren voor Alias en de activiteiten die de commissies van Alias organiseren. 
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Intentieverklaring 

 
Dit is het beleidsplan van het 31e bestuur van de Stichting voor Taal- en cultuurstudies Studenten Alias. 
 
De bestuursleden verklaren zich volledig in te zetten om de doelstellingen en richtlijnen van dit 
beleidsplan te verwezenlijken. 
 
Utrecht, 14 september 2017 
 
 
Jinke van der Lubbe     Voorzitter 
 
 
 
 
 
Saar van der Lugt     Secretaris 
 
 
 
 
 
Maartje  Collaris      Penningmeester 
 
 
 
 
 
Joppe Bakelaar      Onderwijscommissaris 
 
 
 
 
 
Renée Karsten      Commissaris intern 
 
 
 
 
 
Goukje Suringar      Commissaris extern  
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Bijlage 1: Begroting Alias 

 

Jaarbegroting Studiestichting Alias 2017-2018    

 

 
 
 

Posten 
  

Begroot 

   

Inkomsten Uitgaven 

Algemene inkomsten Gift Bestuur 16/17 
 

 € 3.476,35  
 

 

Geld in Kas 
 

 € 2.523,65  
 

 

Contribuanten startjaar 17/18  € 1.312,50    

 
Contribuanten startjaar 16/17  € 1.197,00    

 
Contribuanten startjaar 15/16  € 1.050,00    

 
Contribuanten startjaar 14/15  € 708,75    

 
Contribuanten startjaar 13/14  € 719,25    

 
Contribuanten startjaar 12/13  € 381,50    

 
Contribuanten startjaar 11/12  € 171,50    

 
Contribuanten startjaar 10/11  € 255,50    

 
Overigen 

 
 € 100,00  

 
   

 € 11.896,00   € -    

   

  
 Subsidies en Sponsoring Opleidingssubsidie 

 
 € 2.400,00  

 
 

Sponsoring 
 

 € 400,00  
 

 

Sponsordeal boeken 
 

 € -    
 

 

Ouderbijdrage 
 

 € 600,00  
 

   

 € 3.400,00   € -    

   

  
 Merchandise en Verhuur Merchandise 

 
 € 100,00   € 450,00  

 
Verhuur 

 
 € 50,00  

 
   

 € 150,00   € 450,00  

   

  
 Algemene uitgaven Gift bestuur 18/19 

 
   € 3.000,00  

 
Spaarrekening 

 
   € 1.000,00  

 
Reservering Lustrum 

 
 € 1.000,00   € 250,00  

 
Bankkosten 

 
   € 900,00  

   

 € 1.000,00   € 5.150,00  

   

  
 Bijdrage Commissies Activiteitencommissie 

 
   € 300,00  

 
Alalos/Alalog 

 
   € 600,00  

 
Buitenlandse Reiscommissie 

 
   € 800,00  

 
CreaCie 

 
   € 250,00  

 
Cultuurcommissie 

 
   € 400,00  

 
Eerstejaarscommissie 

 
   € 250,00  

 
KookCie 

 
   € 300,00  

 
Lustrumcommissie 

 
   € 1.000,00  

 
Party&Co 

 
   € 250,00  

 
RelevanCie 

 
   € 250,00  

 
Sport- en Spelcommissie 

 
   € 250,00  

 
ShowCie 

 
   € 200,00  

 
TripCie 

 
   € 500,00  

 
ViCie 

 
   € 250,00  
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Commissiepotje 

 
   € 200,00  

 
AIT-commissie (After Intro Tijd)    € 150,00  

 
Orde van de Roze Koek 

 
   € 75,00  

 
Familiedag 

 
   € 300,00  

   

 € -     € 6.325,00  

   

  
 Contributies en Bijdragen U-fonds 

 
   € 30,00  

 
Vidius 

 
   € 45,00  

 
SVO 

 
   € 50,00  

   

 € -     € 125,00  

   

  
 Representatief Constitutiereceptie 

 
   € 720,00  

 
Wissel bestuur 31 

 
   € 260,00  

 
Relatiegeschenken 

 
   € 100,00  

 
Bijdrage bestuurskleding 32 

 
   € 360,00  

   

 € -     € 1.440,00  

   

  
 Bestuursactiviteiten Openingsborrel 

 
   € 50,00  

 
Nieuwjaarsborrel 

 
   € 75,00  

 
Diesfeest 

 
   € 200,00  

 
Strijd der Commissies 

 
   € 150,00  

 
Overleggen 

 
   € 30,00  

 
Bestuurspotje 

 
   € 100,00  

   

 € -     € 605,00  

   

  
 Aliashok Kantoorartikelen 

 
   € 60,00  

 
Huishoudelijke artikelen 

 
   € 60,00  

 
Drukkosten 

 
   € 300,00  

 
Onkosten Bestuur 

 
   € 300,00  

 
Website 

 
   € 90,60  

 
Davilex 

 
   € 87,12  

 
Investeringen 

 
   € 100,00  

   

 € -     € 997,72  

   

  
 Onvoorzien Onvoorzien 

 
 € -     € 1.353,28  

   

  
 

   

  
 Subtotaal 

  

 € 16.446,00   € 16.446,00  

   

    

Balans 
  

   € -    
 


