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Inleiding 
Studiestichting Alias voor studenten Taal- en cultuurstudies is een stichting die 
afgelopen jaren veel gegroeid is op het gebied van professionalisering, financiën 
en duurzaamheid. De stichting werkt met een jaarlijks wisselend bestuur 
bestaand uit zes personen: een voorzitter, secretaris, penningmeester, 
commissaris intern, commissaris extern en een onderwijscommissaris. Om ervoor 
te zorgen dat deze besturen goed op elkaar aansluiten is er een ruime archivering 
omtrent alle zaken die de stichting aangaan, variëren van agenda’s en notulen van 
alle commissies en het bestuur tot vele draaiboeken en financiële begrotingen en 
afrekeningen. Er zijn echter ook een aantal zaken die een langere ontwikkeling 
vergen dan één jaar, hiervoor wordt er elke drie jaar een driejarenplan opgesteld 
door de voorzitter van het desbetreffende bestuur.  

De belangrijkste punten die in dit driejarenplan zijn opgesteld zijn: 
duurzaamheid en digitale vooruitgang, financiële vooruitgang en 
professionalisering,  onderwijs en de aard van de stichting.  

 
Hoofdstuk 1: duurzaamheid en digitale vooruitgang  
 
1. Duurzaamheid  
In het bestuursjaar 2014-2015 is bestuur 28 begonnen met het actief doorvoeren 
van duurzaamheid van Studiestichting Alias. Intussen is Alias uitgegroeid tot één 
van de meest vooruitstrevende studentenorganisaties van Utrecht op het gebied 
van duurzaamheid. Dit beleid wordt op dit moment uitgebreid door bestuur 29 en 
in de komende paragrafen wordt besproken hoe dit uitgebreid kan worden de 
komende drie jaren.  
 
1. Interne duurzaamheid 
Binnen Alias wordt duurzaamheid door een aantal punten bewerkstelligd: de 
stichting richt zich vooral op afvalscheiding, het verminderen van afval en het 
aansporen van duurzame activiteiten door de Aliascommissies.  

Afvalscheiding gebeurt in de bestuurskamer (het “aliashok”) op 
verschillende manieren. Papier scheiden gebeurt middels de papierbak, daarnaast 
worden gebruikte papierenbekers in de zogeheten “recyclepijp” gestopt door 
Aliassers, waarna het door het bestuur in de papierbak wordt gedeponeerd. 
Daarnaast is er een aparte afvalbak voor plastic afval. Het scheiden van glas is 
natuurlijk ook mogelijk, dit wordt echter niet tot nauwelijks gebruikt in het 
Aliashok. Een doel voor aankomende jaren is dat deze afvalscheiding beter tot zijn 
recht komt door consistent gebruik van verschillende afvalcontainers in de hal en 
bij de ingang van Drift 21. Op het moment worden deze afvalbakken vaak door 
elkaar gehaald. Bestuur 29 raadt de komende besturen aan om door te gaan met 
afvalscheiding: dit is van belang om Aliassers bewust te maken van duurzaam 
afvalgebruik.  

Het verminderen van afval wordt door het bestuur aangemoedigd doordat 
het gebruik van plastic bekers of bestek wordt ontmoedigd en de papieren bekers 
slechts één keer per week worden gebruikt voor de wekelijkse koffieleute. De rest 
van de week wast het bestuur dus al het gebruikte servies af aan het einde van de 



kantoordienst. Dit zorgt voor een hoop extra werk, echter raadt bestuur 29 
nadrukkelijk aan voor komende besturen om dit voort te zetten. Een doel voor de 
komende jaren is om ook andere besturen van Drift 21 of universiteitsbreed aan 
te moedigen om dit beleid te gaan volgen. Bestuur 29 merkt dat hier animo voor 
is, maar veel besturen zich in de praktijk toch afzijdig houden van interne 
duurzaamheid.  
 
2. Externe duurzaamheid  
Bestuur 29 is begonnen met het uitbreiden van duurzaamheid binnen de 
Universiteit Utrecht. Concreet gezien houdt dit in dat het bestuur zich bij externe 
gelegenheden hard maakt voor duurzame ontwikkelingen: dit is laten zien bij 
debatten van de Universiteit betreffende het strategisch plan voor 2016-2021, 
maar ook bij debatten van de universiteitsraad en bij bijeenkomsten met de 
faculteitsraad. De komende jaren is het zeer van belang dat besturen van Alias zich 
universiteitsbreed profileren, andere verenigingen maar ook andere organen 
informeren en inspireren over duurzaamheid en ervaringen en ideeën uitwisselen 
hierover. Het is zeker aan te raden om als bestuur op de hoogte te zijn van het 
budget van de universiteit en hoeveel budget er vrij wordt gemaakt voor het 
realiseren van duurzaamheid.  
 
3. Duurzame bank  
In het jaar 2015 is Alias nog gekoppeld aan de ING als vaste bank. Het is sterk aan 
te raden voor de komende besturen om zich te richten op het vinden van een 
duurzame(re) bank. Stichting Alias is een organisatie met relatief veel liquide 
middelen en het lijkt cru dat dit niet gevestigd is bij een duurzame bank.  
 
2. Digitale vooruitgang 
1. Archivering  
Bestuur 29 is in 2015 begonnen met de archivering van de afgelopen 7 
bestuursjaren. Het aliashok staat redelijk vol met archiefmappen, dit is naast 
onnodig ook zonde voor de (nodige) ruimte. Bestuur 29 heeft een systeem 
ontwikkeld met hoe en wanneer te archiveren, het is zeer van belang voor de 
komende besturen om dit voort te zetten.  
 
2. Ledenadministratie  
De ledenadministratie zal in 2016 overgezet worden van Davilex naar een ander 
administratieprogramma. Dit zorgt ervoor dat de ledenadministratie en alle 
andere bestuurszaken samen in één bestand gezet worden, zodat het bestuur 
altijd op de hoogte is van alle zaken omtrent activiteiten, leden, contributies en 
nog veel meer. De aankomende drie jaar is bedoeld om dit logitistiek centrale 
systeem uit te breiden door meerdere modules aan te nemen en te gebruiken. Zo 
kan er uiteindelijk een compleet dossier zijn en dit zal zorgen voor een soepeler 
bestuursjaar, maar is ook zeer belangrijk voor een effectieve overgang.  
 
3. Beschikbaarheid  
Door punt 1.2.1 en punt 1.2.2 aan elkaar te koppelen ontstaat er een belangrijk 
nieuw aandachtspunt: beschikbaarheid. Komende besturen moeten zich er 
bewust van zijn dat een bestuur constant bezig is met verschillende zaken, die 
misschien besproken zijn in meerdere bestuursvergaderingen of die meerdere 



Aliassers aangaan. Door zo effectief mogelijk te kunnen besturen, is het zeer 
belangrijk dat de komende besturen zich richten op beschikbaarheid van 
bestuurlijke informatie. Dit kan onderling door middel van de Dropbox-account, 
maar het is zeker aan te raden om grotere besturingssystemen te zoeken zodat er 
online altijd de nodige informatie staat.  
 
4. Complete digitalisering  
De komende drie jaren is het nuttig om te streven naar volledige digitalisering van 
de stichting. Studentenorganisaties zijn gemaakt door en voor studenten en de tijd 
vraagt nu eenmaal naar ander aanbod. Dit zal zorgen voor aanzienlijk minder 
papier- en ruimteverspilling en voor een vereenvoudiging van zowel bestuurlijke- 
als commissie zaken.  
 
Hoofdstuk 2: Financiële vooruitgang en professionalisering  
De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van financiële vooruitgang, 
met als de grootste verandering de komst van het zesde bestuurslid in 2014-2015: 
de commissaris extern. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe deze financiële 
vooruitgang uitgebreid kan worden. 
 
2.1 Acquisitiecommissie  
Het is sterk aan te raden voor de volgende besturen om naast een commissaris 
extern, ook een acquisitiecommissie op te richten. Dit komt omdat bij een 
organisatie zo groot als Alias, het gebruikelijk is om een commissie te hebben waar 
de commissaris extern advies aan kan vragen en op kan rekenen voor afspraken 
of onzekerheden. Deze commissie is qua opzet vergelijkbaar met de kascommissie 
voor de penningmeester: het werkt als een adviesraad die het bestuurslid kan 
adviseren, helpen en inspireren bij zijn of haar taak. De acquisitiecommissie kan 
bestaan uit oud-bestuursleden, actieve Aliassers of een mix van bovengenoemden.  
 
2.2 Sponsor 
Met de komst van de commissaris extern heeft Alias in vogelvlucht 
samenwerkingsverbanden kunnen aangaan. Dit is natuurlijk een goede zaak voor 
de stichting, maar de komende drie jaar kan Alias zich zeker richten op een 
uitbreiding van sponsorbedragen. Dit komt omdat een organisatie zo groot als 
Alias, relatief weinig sponsorbedragen ontvangt. Dit is een taak voor de komende 
commissarissen extern. Dit kan vervuld worden door elk jaar een groter 
sponsorbedrag in te begroten en zo een hoger doel te hebben om te behalen.  
 
2.3 Boekenverkoop  
De boekenverkoop is een wisselende portefeuille voor bestuursleden elk jaar. Er 
is een samenwerkingsverband met studieboeken.com (nu Studystore) en hier 
liggen veel kansen voor Alias om een flink percentage van de gekochte boeken te 
incasseren aan het einde van het bestuursjaar. Deze taak ligt dus bij verschillende 
bestuursleden. Het is wel zaak om zo veel mogelijk tijd te investeren aan de 
boekenverkoop en zo een hoger sponsorbedrag te ontvangen.  
 
Hoofdstuk 3: Onderwijs  
3.1 Contact opleiding 



Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het verbeteren van het contact met de 
opleiding. Gelukkig is er een goede band met de studieadviseurs en de 
opleidingscoördinator. Er is echter wel uitbreiding op dit gebied mogelijk: er kan 
naast een vierjaarlijkse meeting met de opleidingscoördinator ook een gesprek 
plaatsvinden met de studieadviseurs. Dit is van belang voor de 
onderwijscommissaris omdat zij met zijn drieën studenten met 
(studie)problemen ontvangen en helpen. Door dit contact te verbeteren kan er 
een effectievere manier van hulp gecreëerd worden.  
Het contact met de opleiding kan ook op een andere manier uitgebreid worden: 
Alias heeft een TCSstudentenraad met de onderwijscommissaris als voorzitter en 
deze behandelt veel problemen die studenten ervaren met de opleiding Taal- en 
cultuurstudies. Dit wordt echter niet direct teruggekoppeld naar de opleiding en 
dit is wel nodig. Zo komen zij niet alleen aan hun informatie via de 
opleidingscommissie, maar ook via de (grotere) studentenraad.  
 
3.2 Career Services  
In het jaar 2015-2016 is er een nieuwe functie aangesteld door de Universiteit, 
een career officer voor elke faculteit. Dit contact is hierdoor nog erg in het 
beginstadium en bestuur 29 is van mening dat dit de komende drie jaar zeker 
uitgebreid kan worden, door de handen ineen te slaan. Alias heeft naast een 
alumnicommissie ook een project SAMEN die studenten en alumni aan elkaar 
koppelt. De career officer kan hierbij helpen door zich bijvoorbeeld bij dit project 
te voegen, waardoor de taken niet alleen bij de Aliassers rusten.  
 
3.3 Workshops vanuit Alias  
Alias organiseert door het jaar heen meerdere studiegerelateerde workshops, 
zoals de scriptieworkshop. Dit is in het jaar 2014-2015 uitgebreid naar het SVO, 
met weinig succes. Als bestuur raden wij aan om de komende jaren deze 
workshops weer te richten op slechts TCS studenten. Dit komt omdat TCS 
studenten vaak andere problemen ervaren en andere studievaardigheden moete 
bezitten, vanwege ons interdisciplinaire karakter.  
 
3.4 Commissies 
Alias is een groot voorstander van studiegerelateerde activiteiten, zoals de 
onderwijsevaluatiedag (in het jaar 2014-2015 voor het eerst georganiseerd). Door 
onze studiegerelateerde activiteiten actief te houden, worden de commissies 
jaarlijks door het bestuur aangemoedigd om minstens één studiegerelateerde 
activiteit te organiseren per jaar. Voor de komende drie besturen kan een keuze 
zijn om deze activiteiten niet slechts aan te moedigen, maar om dit verplicht te 
stellen. Hierdoor zijn commissies erop gebrand om toch onderwijs te betrekken 
bij hun commissie.  
 
Hoofdstuk 4: Aard van de vereniging  
Alias is vanaf het moment van oprichting (25 november 1987) een stichting van 
aard. Bestuur 29 heeft echter geconstateerd dat het nadelig is voor de Aliassers 
om in plaats van een studievereniging een stichting te hebben. Dit komt omdat een 
vereniging wettelijk gezien haar leden inspraak moet geven over belangrijke 
zaken, zoals het bestuur of de begroting. In de praktijk wordt dit wel gedaan 
middels een Algemeen Overleg Alias, een bijeenkomst vergelijkbaar met een 



Algemene Leden Vergadering, maar het bestuur is hier niet wettelijk tot verplicht. 
Alias is een grote stichting met veel studenten als contribuant en dit maakt het 
volgens bestuur 29 een belangrijke zaak om na te denken over het overzetten van 
Alias van stichting naar een vereniging. Terughoudendheid in het verleden kwam 
altijd door de financiële investering die dit met zich meebrengt. Als Alias echter 
financieel groeit door bijvoorbeeld het uitbreiden van samenwerkingsverbanden, 
is het van belang om niet alleen hier over na te denken, maar dit als streven te zien 
voor 2019 (of eerder).  


