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Inleiding  

 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag van het 29e bestuur van Stichting voor 

Taal- en cultuurstudies Studenten Alias. In dit verslag wordt 

gereflecteerd op de realisatie van de bestuursfuncties, 

samenwerking, het beleidsplan, commissies en activiteiten.  

Wij zijn als bestuur zeer tevreden en kijken met een glimlach terug 

op afgelopen collegejaar. Wij denken dat de stichting weer heeft 

gebloeid dit jaar, na een redelijk zwaar jaar gehad te hebben. Wij 

mochten onszelf gelukkig prijzen met een recordaantal actieve 

eerstejaars en zo werden de commissies eenvoudig gevuld. Het jaar 

ging van start met 13 enthousiaste commissies die veel activiteiten 

wilden organiseren. Voor ons als bestuur was dat prachtig om te 

zien, alhoewel het ook belangrijk is om soms commissieleden 

enigszins te beperken in hun (te) ambitieuze plannen. Zo kwam er 

snel een mooie balans en kwamen er goed georganiseerde, 

spannende en gezellige activiteiten voor heel veel Aliassers.  

Het is voor een Studiestichting voor een vrije bacheloropleiding 

relatief lastig om studiegerelateerde activiteiten te organiseren, 

omdat elke TCS-student een andere hoofdrichting volgt en dus een 

ander studieonderwerp heeft. Wij zijn ontzettend trots dat onze 

commissies ondanks dit grote probleem, toch ervoor hebben 

gezorgd dat we van vele studiegerelateerde activiteiten hebben 

genoten.  

Als bestuur zijnde hebben wij ook niet stilgezeten. De 

onderwijsevaluatiedag werd dit jaar veel grootser aangepakt in 

Parnassos en er is halverwege het jaar een scriptieworkshop voor 

TCS-studenten georganiseerd. Dit smaakte alleen maar naar meer 

onder de studenten! 

Om af te sluiten, wens ik ieder veel leesplezier met dit jaarverslag. 

Wij hebben afgelopen jaar als bestuur al onze energie in deze mooie 

Studiestichting gestoken en we hopen dat deze energie terug te lezen 
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valt. Het meest belangrijke is dat wij het stokje door mogen geven 

aan een geweldig volgend bestuur en zo kunnen wij met een gerust 

hart dit jaar ook achter ons laten. Dat doet vanwege het grootse 

succes, de vele contacten en de lange werkdagen en –nachten, ook 

wat pijn. 

 

Met roze groet, 

Namens het 29e bestuur der Studiestichting Alias, 

 

Emma Carpay 

Voorzitter 2015-2016 
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1. Bestuur 

1.1 Bestuursfuncties 

Dit jaar is er naast de vaste bestuursfuncties ook een persoonlijke 

noot van elk bestuurslid toegevoegd aan het beleidsplan. In deze 

persoonlijke noot gaan de bestuursleden in op hun individuele 

doelen. Het doel hiervan was om meer houvast te creëren voor het 

bestuur om op terug te vallen door het jaar heen. 

Voorzitter - Emma Carpay  

Als voorzitter had Emma Carpay de taken het bestuur te 

coördineren, te motiveren en te controleren. Zij bereidde alle 

bestuursvergaderingen voor, evenals de Algemene Overleggen Alias 

(AOA) en voorzitters- en penningmeestersoverleggen. Tijdens deze 

vergaderingen nam zij de leiding en zorgde zij ervoor dat alle 

agendapunten aan de orde kwamen. Voor aanvang van een 

vergadering stuurde zij tijdig de agenda door aan iedereen die de 

bijeenkomst zou bijwonen. Daarnaast onderhield zij contact met de 

voorzitters van de Aliascommissies. De voorzitter had een 

leidinggevende functie en hielp de andere bestuursleden bij het 

uitvoeren van hun taken. Daarom had Emma ook vanaf halverwege 

het jaar de coördinerende functie over de Buitenlandse 

ReisCommissie (BRC), die eerder onder toeziend oog van de 

penningmeester viel. Gewenste toespraken heeft zij gedurende het 

jaar namens het bestuur voor haar rekening genomen. De voorzitter 

was verantwoordelijk voor een goede functionering van het bestuur 

en droeg zo ook de eindverantwoordelijkheid voor Alias. Komend 

bestuursjaar was de voorzitter tevens verantwoordelijk voor de 

verkoop van studieboeken. Dit hield in dat zij contactpersoon was 

voor zowel www.studieboeken.com als docenten over het 

benodigde lesmateriaal. Zij zorgde ervoor dat contribuanten tijdig 

hun boeken kunnen bestellen met een vastgestelde korting. Emma 

nam tevens de taak van de nieuw ontstaande huisvestingscommissie 

van het SVO op zich en zij heeft in november en december het 
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driejarenplan voor Alias geschreven.  

Secretaris - Rozemarijn Stegeman  

De secretaris notuleerde bij alle bestuursvergaderingen en de door 

het bestuur geleide overleggen en stuurde de uitgewerkte notulen 

ruim voor de eerstvolgende vergadering door aan allen die daar 

recht op hebben. Daarnaast was de secretaris verantwoordelijk voor 

alle inkomende en uitgaande post van Alias. Alle post, zowel 

schriftelijke als elektronische, is door haar bijgehouden, beantwoord 

en bewaard. Ook het bijhouden van het leden- en alumnibestand 

werd tot haar taken gerekend. Verder onderhield zij contact met alle 

secretarissen van de commissies van Alias. 

Penningmeester Leisan Luu 

De penningmeester beheerde en controleerde de financiële zaken 

van Alias. Aan het begin van het bestuursjaar stelde zij een begroting 

op. De begroting werd gedurende het jaar regelmatig gecontroleerd 

en zo nodig aangepast in overleg met de andere bestuursleden. De 

penningmeester had de taak ervoor te zorgen dat het geldelijk 

vermogen van Alias aan alle contribuanten ten goede kwam. Tevens 

onderhield zij het contact met de bank en met de penningmeesters 

van de commissies van Alias. Leisan heeft dit jaar tevens een geheel 

nieuw boekhoudsysteem opgesteld voor Alias, omdat dit systeem er 

tot nu toe nog niet was. In samenwerking met de 

kandidaatspenningmeester heeft zij een nieuw systeem ingesteld, 

zodat de boekhouding van Alias voortaan gedocumenteerd kan 

worden.  

Commissaris intern - Harm van der Linden  

De commissaris intern was verantwoordelijk voor de public 

relations van Alias en de communicatie naar haar contribuanten toe. 

Zijn hoofdtaken bestonden onder andere uit het bijhouden en 

updaten van de website (www.aliasweb.nl), de Facebook- en 
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Twitterpagina’s van Alias, het opstellen van de maandelijkse 

nieuwsbrief en het ontwerpen van overzichtsposters en posters 

voor bestuursactiviteiten. Ook hield hij op de website een agenda 

bij die een overzicht biedt van de komende activiteiten. Om deze 

taak te vervullen heeft hij goed contact onderhouden met de 

voorzitters en PR-leden van de commissies van Alias. Zo bleef hij 

op de hoogte van de activiteiten en zorgde hij ervoor dat commissies 

tijdig goede promotie maken voor activiteiten. Harm heeft dit jaar 

ook een Instagram pagina opgericht voor Alias (alias.tcs). Daarnaast 

heeft hij het mogelijk gemaakt voor commissies om hun activiteiten 

via een online formulier aan te melden, zodat elk bestuurslid wist 

wat de activiteit inhield, wat voor promotie er moest komen en 

wanneer er een kluis voor de activiteit moest komen.  

Commissaris extern - Romy Halfweeg  

De commissaris extern onderhield de externe contacten van Alias 

die gerelateerd waren aan andere studieverenigingen, Taal- en 

cultuurstudies, de faculteit Geesteswetenschappen of de 

Universiteit Utrecht in het algemeen. Zij was de afgevaardigde van 

Alias bij bijeenkomsten van het Studie Verenigingen Overleg (SVO) 

en de studentenvakbond Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert 

(VIDIUS). Zij was eveneens de schakel tussen A5 en Alias. Tevens 

was het de taak van de commissaris extern om 

samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven. Zij zocht naar 

mogelijk nieuwe partners voor een vruchtbare samenwerking waar 

Alias en/of Aliassers profijt bij hebben. Zij was de tussenpersoon 

van Alias en het bedrijf waar een samenwerkingsverband mee 

aangegaan is. Het was haar taak de relatie met deze bedrijven te 

onderhouden. 

Onderwijscommissaris - Feline van den Boogerd  

De onderwijscommissaris onderhield contact met de 

medezeggenschapsorganen van de universiteit en fungeerde als brug 
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tussen de opleiding Taal- en cultuurstudies en haar studenten. Zij 

was contactpersoon voor de 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 behoorde tot haar taken. De 

onderwijscommissaris was tevens een aanspreekpunt voor 

studenten met studiegerelateerde vragen, opmerkingen of 

problemen. Verder was de onderwijscommissaris de voorzitter van 

de studentenraad en onderhield zij de Alternatieve Studiegids. De 

Alternatieve Studiegids bevat vakbeschrijvingen en –evaluaties die 

door studenten zijn geschreven en is te vinden op de website van 

Alias. 

1.2 Bestuurstaken 

1.2.1 Algemeen 

Aanwezigheid 

Als bestuur streefden wij ernaar om zo vaak mogelijk aanwezig te 

zijn bij de activiteiten die door de commissies van Alias 

georganiseerd werden. Dit hebben wij, een enkele activiteit 

daargelaten, ook voltallig gedaan. We zijn van mening dat onze 

aanwezigheid tot een goed verloop heeft geleid van activiteiten, 

maar ook dat dit heeft bijgedragen aan een positieve sfeer. We zijn 

als bestuur zeer zichtbaar geweest, daardoor wisten de Aliassers wie 

er in het bestuur zaten en wat ze aan ons hadden. We hebben 

daarnaast ook geprobeerd om bij zoveel mogelijk externe 

activiteiten aanwezig te zijn. Dit ging niet altijd, omdat vele 

activiteiten samenvielen met onze commissieactiviteiten. Interne 

activiteiten hadden altijd voorrang.  

Daarnaast hadden wij nog bredere aanwezigheidsplicht, zoals op de 

wekelijkse borrel op dinsdagavond vanaf 21.00 uur. Het bestuur 
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heeft zich daarnaast ook altijd ingezet voor open-, meeloop- en 

matchingsdagen voor aankomende TCS-studenten.  

Hokdienst  

Elke werkdag was de bestuurskamer, het hok, geopend en was één 

van de bestuursleden daar aanwezig om daar zijn of haar ‘hokdienst’ 

vervullen. In deze uren werd er gewerkt aan de uitvoering van 

bestuurstaken en was het bestuurslid het aanspreekpunt voor 

Aliassers die langskwamen of telefonisch contact zochten. De 

bestuurskamer was op werkdagen geopend van 11:00 tot 17:00 uur. 

Op de website was per blok vermeld welk bestuurslid op welke dag 

in het hok aanwezig was. Indien het hok door omstandigheden niet 

open was, stond dit tijdig aangegeven op de website en op 

Facebook. 

Bestuursvergadering 

Het bestuur hield minimaal eenmaal per week een 

bestuursvergadering waarbij alle bestuursleden aanwezig waren. Per 

blok was er voor deze vergadering een vast tijdstip afgesproken. 

Tijdens de bestuursvergaderingen werden alle belangrijke interne en 

externe zaken die Alias betroffen besproken. Daarnaast werd de in- 

en uitgaande post besproken en werd er gekeken naar de voortgang 

van de commissies. Ook werden afgeronde en openstaande taken 

van elk bestuurslid behandeld. Er werden elke week ook nieuwe 

projecten besproken en er was altijd ruimte voor uitloop door een 

brainstormsessie.  

Activiteiten 

Als bestuur hebben wij eveneens de organisatie van enkele 

activiteiten voor onze rekening genomen. Wij openden het jaar met 

een feestelijke openingsborrel in onze voormalige stamkroeg Café 

de Stichtse Taveerne. Na de jaarwisseling organiseren wij een 

Nieuwjaarsborrel om met alle Aliassers het nieuwe jaar te vieren. 
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Daarnaast waren wij verantwoordelijk voor het Diesfeest, dat draait 

om de bekendmaking van het kandidaatsbestuur. We hebben tijdens 

deze Diesweek ook iedere dag gezorgd voor feestelijke maaltijden 

iedere dag in het Aliashok. Wij organiseerden ook de ‘Strijd der 

Commissies’, waarin alle Aliascommissies tegen elkaar hebben 

gestreden om de felbegeerde eerste plaats te behalen. Deze heeft 

aan het einde van het jaar plaatsgevonden en diende tevens als 

moment om alle commissieleden te bedanken voor hun inzet van 

het afgelopen jaar. 

Kandidaatsbestuur 

Het bestuur van 2016-2017 is gekozen door ons. Wij zijn tijdig van 

start gegaan met het zoeken naar geschikte opvolgers. Na de 

bekendmaking van dit kandidaatsbestuur is de inwerkperiode 

gestart. Deze is begonnen met een weekend, waar er de eerste dag 

vooral groepsactiviteiten plaatsvonden voor teambuilding en 

daaropvolgend een speeddate met het gehele bestuur. Het 

kandidaatsbestuur mag bij Alias zelf hun functies verdelen en dit 

werd de dag erop gedaan in privésfeer. Na deze bekendmaking van 

de functies was elk bestuurslid verantwoordelijk voor het inwerken 

van zijn of haar opvolger en organiseert iedereen ook meerdere 

meeloopdagen met hen. Ook is het kandidaatsbestuur vanaf hun 

bekendmaking welkom geweest om elke bestuursvergadering bij te 

wonen. Ook heeft er tijdens de inwerkperiode een bestuursweekend 

plaatsgevonden. Tijdens dit weekend heeft het zittende bestuur haar 

opvolger over alle bestuurstaken en –plichten ingelicht. 

1.2.2 Intern 

Coördinatie commissies 

Dit jaar bestonden er dertien reguliere commissies binnen Alias. 

Om het functioneren van de commissies goed te begeleiden is elke 

commissie gecoördineerd door één van de bestuursleden. 
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Hieronder volgt een overzicht waarin staat wie welke commissie 

coördineerde: 

Reguliere commissies: 

Emma Carpay: Alter Ego, Buitenlandse Reiscommissie en Party&Co  

Rozemarijn Stegeman: Alumnicommissie, Cultuurcommissie en Sport- en 

Spelcommissie  

Leisan Luu: ShowCie, Buitenlandse Reiscommissie en Kascommissie  

Harm van der Linden: Activiteitencommissie en Alalos  

Romy Halfweeg: TripCie en RelevanCie  

Feline van den Boogerd: Eerstejaarscommissie en KookCie 

Naast reguliere Aliascommissies en reguliere externe commissies, 

zijn er ook commissies ná het begin van het jaar opgesteld –voor 

het eerst of terugkomende commissies. Deze commissies stonden 

ook onder het toeziend oog van één of meerdere bestuursleden.  

Niet-reguliere commissies:  

Emma Carpay: SVO Huisvestingscommissie & 

onderwijsevaluatiedagcommissie (OED)  

Rozemarijn Stegeman: Introductiecommissie & KoaliCie 

(samenwerkingsverband tussen twee Aliascommissies) 

Leisan Luu: -  

Harm van der Linden: Introductiecommissie  

Romy Halfweeg: -  

Feline van den Boogerd: Onderwijsevaluatiedagcommissie & After 

IntroductieTijd (AIT)  
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De coördinator vertegenwoordigde het bestuur binnen de 

commissie. Hij of zij ondersteunde de commissie waar nodig en 

controleerde haar plannen en was bij sommige commissies ook 

actief betrokken bij het organiseren van activiteiten. De coördinator 

diende altijd 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 

werd vervolgens wekelijks besproken in de bestuursvergaderingen. 

Het bestuurslid diende in te grijpen als er binnen de commissie iets 

fout dreigde te lopen; hij of zij was uiteindelijk verantwoordelijk 

voor het welzijn en functioneren van de commissie. Sommige 

commissies kosten meer tijd dan anderen, daarom is een 

coördinerende rol niet vaststaand.  

Voorzittersbijeenkomst 

Aan het begin van het jaar werd een bijeenkomst georganiseerd voor 

de voorzitters van alle commissies. Op deze bijeenkomst worden zij 

door de voorzitter van het bestuur 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 werd een bijeenkomst georganiseerd voor 

de secretarissen van alle commissies. Op deze bijeenkomst worden 

zij door de secretaris van het bestuur 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 werd een bijeenkomst georganiseerd voor 

de penningmeesters van alle commissies. Op deze bijeenkomst 

worden zij door de penningmeester van het bestuur geïnstrueerd 

over hoe zij hun taken het beste tot uitvoering kunnen brengen en 
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wat er gedurende het jaar van hen wordt verwacht. 

Pr-ledenbijeenkomst 

Aan het begin van het jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd 

voor de pr-leden van alle com- missies. Op deze bijeenkomst 

worden zij door de commissaris intern van het bestuur 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) 

Afgelopen jaar hebben er drie AOA’s plaatsgevonden. Bij een AOA 

wordt van alle commissieleden verwacht dat zij aanwezig zijn en 

daarnaast zijn alle Aliassers welkom. Het eerste overleg van het jaar 

was voornamelijk bedoeld om elkaar (beter) te leren kennen. Tijdens 

de andere overleggen hebben commissies elkaar op de hoogte 

gebracht van hun functioneren en van de activiteiten die op de 

planning staan. Daarnaast heeft het bestuur op deze bijeenkomsten 

de commissieleden op de hoogte gesteld van haar vorderingen en 

plannen en was er gelegenheid voor vragen en discussie over Alias-

gerelateerde zaken of het functioneren van het bestuur. 

Voorzitters- en penningmeestersoverleg 

Afgelopen jaar heeft er één gecombineerd voorzitters- en 

penningmeestersoverleg plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst 

hebben de voorzitter en penningmeester van elke commissie een 

overzicht gegeven van de huidige financiële situatie en de 

georganiseerde en komende activiteiten. 

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 

tegenkomt. Naast de Kascommissie is dit een extra adviesraad. De 

bestuursleden van de afgelopen vijf jaar nemen plaats in het RvoB. 
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Afgelopen jaar hebben er twee RvoB’s plaatsgevonden met oud-

besturen. Tijdens deze Raad hebben wij om advies gevraagd over 

verschillende zaken waar wij ons mee bezig hielden.  

Onderwijsevaluatiedag 

Dit jaar hebben wij opnieuw een onderwijsevaluatiedag 

georganiseerd in plaats van de verplichte onderwijsgesprekken. De 

voorzitter en de onderwijscommissaris van het huidige bestuur 

waren respectievelijk de voorzitter en secretaris van deze commissie. 

Er heeft een geslaagde middag plaatsgevonden in het Parnassos 

Cultuurcentrum waarbij ongeveer 60 studenten, docenten en andere 

betrokkenen van de opleiding aanwezig waren.  

1.2.3 Extern 

Externe contacten 

Het bestuur heeft zich actief ingezet om contact te onderhouden 

en/of te bevorderen met andere studieverenigingen en 

medezeggenschapsorganen. Wij streefden ernaar zo vaak mogelijk 

in te gaan op uitnodigingen van andere besturen en organen, zoals 

bijeenkomsten van het SVO en VIDIUS. Deze externe contacten 

vonden wij zo belangrijk, dat wij deze dit jaar tot speerpunt hebben 

gemaakt. Meer informatie hierover is ook te vinden in hoofdstuk 

???: realisering van het beleidsplan.  
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2. Commissies 

2.1 Commissies algemeen 

De commissies van Alias in 2015-2016 waren: 

Activiteitencommissie (AC), Alalos, Alumnicommissie, 

Buitenlandse Reiscommissie (BRC), Cultuurcommissie (CC), 

Eerstejaarscommissie(EC), Introductiecommissie (IC), KookCie, 

Party&Co, RelevanCie, Sport- en spelcommissie, TripCie, 

onderwijsevaluatiedagcomissie, AIT en ShowCie. Daarnaast zijn er 

nog drie ordes geweest: de Orde van de Roze Koek, de Orde van 

de Roze Flits en de Orde van de Roze Tap. De commissies bestaan 

(bijna) allemaal uit vijf tot zeven commissieleden, (bijna) altijd 

bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 

een pr-lid. De rechten en plichten van de commissieleden staan 

beschreven in het HR. 

2.2 Aliascommissies 2015-2016 

Activiteitencommissie (AC) 

De taak van de Activiteitencommissie is het organiseren van 

minimaal drie middagen weg rondom Utrecht. Daarnaast zal deze 

commissie twee vaste activiteiten, namelijk het Kleumweekend en 

het Zeumerweekend organiseren. De AC bestaat uit ongeveer acht 

leden. De activiteiten die de AC rondom hun vaste activiteiten 

organiseren, varieerden. Het kon soms lastig te zijn om buiten het 

vaarwater van andere commissies te blijven. Daarom moedigden wij 

samenwerkingen en het terugbrengen van activiteiten van dit jaar, 

zoals de kledingruil, van harte aan. 

After Introductie Tijd (AIT) 

De After Introductie Tijd is een belangrijke periode voor Alias. Het 

vasthouden van het groepsgevoel dat is ontstaan tijdens het 

introductiekamp en de introductiedagen staan centraal. In 

voorgaande jaren is het duidelijk geworden dat veel nieuwe 
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studenten zich minder betrokken voelden bij Alias als zij niet mee 

waren geweest op het introductiekamp in augustus. Hierdoor was 

de stap groter om alsnog naar Alias-activiteiten te gaan. Het tweede 

probleem was dat er in diezelfde periode (september tot half 

oktober) weinig activiteiten vanuit Alias werden georganiseerd, 

omdat alle commissies opnieuw worden samengesteld. Dit leidde 

tot een relatief rustige periode binnen Alias. Aan de hand hiervan is 

dit jaar voor het eerst de AIT-commissie opgericht. De AIT is een 

commissie die tegen het einde van het collegejaar wordt opgericht 

met als vaste leden een bestuurslid en twee kandidaatsbestuursleden. 

Deze twee vragen vervolgens enthousiaste Aliassers om zo een 

volledige commissie te vormen of er wordt een email door hen 

gestuurd voor aanmeldingen, zoals dit jaar is gebeurd. Zo kunnen 

er leuke, laagdrempelige en soms studiegerelateerde activiteiten 

worden georganiseerd in het begin van het nieuwe collegejaar. 

Alalos 

Alalos is het tijdschrift van Alias. In Alalos staan studiegerelateerde 

artikelen, informatie over Aliasactiviteiten en andere artikelen die 

interessant zijn voor studenten Taal- en cultuurstudies. Er verschijnt 

speciaal voor eerstejaars studenten een eerstejaars Alalos uitgave, die 

wordt meegestuurd met het introductiepakket voor aankomende 

TCS-ers. Verder wordt Alalos eens per blok uitgegeven en 

opgestuurd naar alle betrokken van TCS en Alias. Alalos wordt 

gemaakt door een redactie bestaande uit een hoofdredacteur (tevens 

voorzitter), een secretaris die de taak van notuleren tijdens 

vergaderingen op zich neemt, twee eindredacteuren, twee à drie 

vormgevers, een webredacteur 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 Alalos streeft ernaar om 

minimaal tweemaal per blok te vergaderen. Daarnaast kunnen 

schrijvers en redactieleden zich ook voor andere commissies 
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inzetten. Het thema van een Alalos is meestal een TCS 

hoofdrichting, zoals Taalkunde of Media- en 

cultuurwetenschappen.  

Alter Ego 

Alter Ego is de theatersportgroep van Alias die wekelijks repeteert 

en diverse wedstrijden speelt. De commissie van Alter Ego 

functioneert echter (deels) onafhankelijk. Bij uitzondering bevat 

Alter Ego niet alle functies die andere commissies hebben, maar 

beschikt zij enkel over een penningmeester en eventueel een pr-lid. 

De commissie vergadert minstens 4 keer per jaar, met de 

aanwezigheid van het coördinerende bestuurslid.  

Buitenlandse Reiscommissie (BRC) 

De Buitenlandse Reiscommissie bestaat elk jaar uit zes leden, 

waarvan minstens één ouderejaars- student. Idealiter heeft diegene 

ervaring met het organiseren van reizen. Dit jaar bestond de 

commissie uit zeven enthousiaste dames en zij organiseerden een 

reis naar een internationale bestemming: Boedapest. De BRC 

regelde de reis, het verblijf, enkele activiteiten en maaltijden op de 

plaats van bestemming. De buitenlandse reis vond plaats in de 

onderwijsvrije week tussen blok 3 en blok 4. Traditioneel bleef de 

bestemming geheim tot aan het begin van de inschrijving en werd 

deze pas op de Nieuwjaarsborrel onthuld. 

Cultuurcommissie (CC) 

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. Andere voorbeelden zijn een 

museumbezoek of een culturele workshop. Daarnaast onderhoudt 

de commissie de Cultuurmuur in het Aliashok en de online 

Cultuurmuur op de website. Hiermee houdt de CC Aliassers op de 
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hoogte van culturele activiteiten die zij zelf niet (kunnen) 

organiseren. Bovendien geven deze Cultuurmuren ruimte aan 

andere Aliassers om culturele activiteiten kenbaar te maken. 

Eerstejaarscommissie (EC) 

De Eerstejaarscommissie is in het jaar 2008-2009 van start gegaan 

en heeft als doel de eerstejaars- studenten beter te betrekken bij 

Alias en haar activiteiten. De EC organiseert ieder blok activiteiten 

voor eerstejaars, zoals een kroegentocht of een kookworkshop. Er 

zijn voor de EC veel mogelijkheden om samen te werken met 

andere commissies en op die manier een brug te slaan tussen 

eerstejaars en ouderejaars. Over het algemeen bestaat de commissie 

uit zes leden, allen eerstejaarsstudenten. Om de commissie wat meer 

sturing en houvast te bieden zal de coördinator van de EC vooral in 

het begin een actievere rol aannemen dan bij andere commissies het 

geval is.  

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 koffieuurtje 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 een Lamme Lunch, 

waarbij zij de dag na het feest om 12.00 uur een lunch bereidt voor 

de Aliassers die na willen praten over de avond daarvoor. Een aantal 

andere vaste activiteiten van de KookCie zijn het kerstdiner, 

voorafgaande aan het kerstreces, en Diner Roulé in het begin van 

het jaar. Daarnaast heeft de KookCie de ruimte gedurende het jaar 

extra activiteiten te organiseren, zoals een zomerpicknick. Idealiter 

bestaat de KookCie uit ongeveer acht leden en zijn de 

commissieleden zowel eerste- als ouderejaars. De KookCie 

coördineert bovendien de Orde van de Roze Koek. Deze orde 

bestaat uit Aliassers die zich vrijblijvend willen inzetten voor 
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activiteiten van de KookCie. Zo kan de Orde bijspringen bij (het 

voorbereiden van) de Koffieleute. 

Orde van de Roze Flits 

In het jaar 2013-2014 is de Orde van de Roze Flits opnieuw in het 

leven geroepen. Deze orde bestaat uit mensen 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 hiervoor eventueel benaderen. Het is de 

verantwoordelijkheid van 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 website en/of 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 en Orde van de Roze Tap 

De Party&Co is de feestcommissie die in het jaar 2009-2010 is 

opgericht. De Party&Co organiseert ongeveer zes feesten per jaar. 

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. De commissie bestaat uit 

ongeveer zes leden. Dit jaar zal ook de Orde van de Roze Tap 

worden doorgezet. Omdat de feesten dit jaar erg succesvol waren, 

kunnen er eventueel meerdere feesten gegeven worden zonder 

andere verenigingen. Hierdoor kan echter een tekort ontstaan van 

mensen die een dienst draaien. De Orde van de Roze Tap zal 

bestaan uit mensen die graag zouden willen helpen en die dus 
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ingeschakeld kunnen worden door de Party&Co. De beloning voor 

het draaien van een dienst is één consumptiemuntje. 

RelevanCie 

De RelevanCie organiseert studiegerelateerde activiteiten die 

interessant zijn voor studenten Taal- en cultuurstudies. Omdat de 

interesses van de studenten zo uiteenlopen, zijn ook de activiteiten 

van de RelevanCie 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 

Ouderdag, waarop ouders van TCS’ers kennis kunnen maken met 

de studie van hun zoon of dochter. Ook is er jaarlijks een ‘Alfa-

versus-Bèta-battle’ en een dictee. De commissie bestaat normaal 

gesproken uit ongeveer zeven leden. 

Sport- en Spelcommissie 

In het jaar 2013-2014 is de Sport- en Spelcommissie opgericht. Deze 

commissie heeft afgelopen jaren pubquizzen, een 

paaldansworkshop, bowlen, apenkooien en een vossenjacht 

georganiseerd. Deze activiteiten waren allemaal zeer populair onder 

de Aliassers en wij hebben er uiteraard voor gekozen de commissie 

voort te zetten. De commissie zal uit ongeveer zes tot acht leden 

bestaan. 

ShowCie 

De ShowCie is de creatieve podiumcommissie van Alias. Aliassers 

kunnen bij de ShowCie hun creativiteit uiten op verschillende 

manieren, bijvoorbeeld via dans, zang, muziek, poëzie, toneel of 

beeldende kunst. Tot en met 2014-2015 was de naam van deze 

commissie Tölt. Wij hebben, na een aanvraag van de commissie, 

besloten om de naam te veranderen om voor een herkenbaarder 

beeld te zorgen. Jaarlijks organiseert de ShowCie een Open 

Podiumavond waarop Aliassers hun muzikaliteit of acteertalent 
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kunnen tonen. Indien mogelijk zet de ShowCie ook dit jaar weer een 

musical op touw in samenwerking met Awater, de studievereniging 

van Nederlandse taal en cultuur. 

TripCie 

De TripCie bestaat ieder jaar uit zes leden en organiseert twee grote 

activiteiten. Net als bij de BRC geldt dat hier idealiter een ervaren 

ouderejaars bij zit. In de eerste plaats organiseren zij 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 bekend 

aan de deelnemende teams.  

2.3 Overige commissies 

Onderwijsevaluatiedagcommissie 

De onderwijsevaluatiedagcommissie heeft nu tweemaal een OED 

georganiseerd en wij waren hier zeer tevreden over. Het is aan te 

raden om twee bestuursleden aan te stellen die actief deelnemen in 

de commissie. De OED-commissie komt ongeveer 5 a 6 keer samen 

om een middag te organiseren voor TCS studenten, docenten en 

andere betrokkenen. Deze middag komt in plaats van de (verplichte) 

onderwijsgesprekken. Deze gesprekken zijn vaak erg kleinschalig, 

dus dit is absoluut een professioneler en beter alternatief hiervoor. 

De opleiding stelt hier sinds dit jaar ook budget voor vrij, dus het is 

handig om van tevoren met de penningmeester en voorzitter van de 

OED commissie even te vergaderen met Berteke hierover en 

duidelijk afspraken te maken.  

 

Introductiecommissie  
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Dit jaar werd de IC al eerder gevormd, namelijk in het begin van 

blok drie. Dit werkte fijn, omdat de commissie zo meer aandacht 

aan sponsoring kon besteden. Het is voor komend jaar wel 

belangrijk om aan het begin een draaiboek te maken met wanneer 

welke zaken geregeld moeten zijn, anders voelen de eerste 

vergaderingen vrij doelloos. Op het moment van schrijven is 

bestuur 29 nog op zoek naar een kamplocatie voor het introkamp 

voor 2017. “De Hoof” in Someren is namelijk te duur geworden 

voor TCS, omdat er minder eerstejaars zijn die mee gaan op kamp. 

De opleiding heeft in de collegejaren 2014-2015 en 2015-2016 

bijgesprongen en de gehele kamplocatie betaald, in plaats van een 

vast bedrag per eerstejaars. Komend collegejaar zullen ze dit echter 

niet meer doen, dus is het belangrijk dat de locatie goedkoper is.  

 

2.4 Commissiezaken  

Inzet, betrokkenheid en binding met Alias 

Wij hebben het afgelopen jaar de inzet en betrokkenheid van 

commissieleden op hetzelfde niveau gehouden als in voorgaande 

jaren door hen duidelijk te wijzen op hun verantwoordelijkheden en 

ervoor te zorgen dat ieder commissielid goed wist wat er van hem 

of haar verwacht werd. Deze verwachtingen zijn duidelijk 

omschreven in het Huishoudelijk Reglement (HR) dat ieder 

commissielid diende te lezen en na te volgen. Als coördinatoren van 

de commissies van Alias hebben wij dan ook toegezien op een goede 

taakverdeling binnen de commissies en samen met de voorzitters 

van de commissies geprobeerd een betrokken commissie te creëren. 

Daarnaast vonden wij het belangrijk dat commissieleden zich ook 

betrokken voelen bij andere commissies. Wij wilden 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, wilden wij naast promotie via 
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posters, flyers, de website en Facebook onze activiteiten ook 

mondeling actief promoten. Wij hebben door slechts het 

aanspreken van aanwezigen in het Aliashok of tijdens 

vergaderingen, ontzettend veel commissieleden alsnog bekend 

gemaakt met aankomende activiteiten.  

Onderlinge en externe samenwerking 

Wij hebben dit jaar alle commissies gestimuleerd om een 

samenwerking aan te gaan met zowel externe verbanden als andere 

Aliascommissies. Wij denken dat dit zorgt voor meer betrokkenheid 

binnen Alias, maar zo ontstaan er ook originelere ideeën en blijven 

Aliassers ook met andere studenten samenwerken. Dit jaar hebben 

er veel externe samenwerkingen plaatsgevonden bij onze 

feestcommissie en de ShowCie, maar er zijn ook samenwerkingen 

binnen Alias geweest. Hierover komt meer bij het jaaroverzicht van 

de activiteiten.  

Evaluatie 

Wij hebben erop toegezien dat alle commissies twee maal in het jaar 

evalueerden, één keer halverwege het jaar en één eindevaluatie. Deze 

evaluatie wordt geleid door de commissievoorzitter en heeft 

plaatsgevonden met alleen commissieleden, dus zonder de 

coördinator. Dit is bedoeld zodat later de informatie 

teruggekoppeld kan worden naar de desbetreffende coördinator. 

Wij merkten echter dat je als coördinator vaak als eerste in 

vertrouwen werd genomen, mocht er sprake zijn van persoonlijk of 

zakelijke problemen. Hierdoor neemt het effect van een 

tweejaarlijkse evaluatie zonder de coördinator enigszins af. Een 

oplossing hiervoor kan zijn is om de commissie te vragen om wel in 

privé de coördinator te evalueren, maar de commissie evaluatie met 

alle betrokkenen te doen.  

Commissiepotje 
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Ook dit jaar waren er twee momenten voor de commissies om 

aanvraag te doen op het commissiepotje. Dit is een extra geldpot 

die het bestuur aan het begin van het jaar begroot om sommige 

activiteiten van commissies toch te kunnen uitvoeren, ondanks een 

commissie te weinig liquide middelen heeft. Dit kan voorkomen 

omdat sommige activiteiten minder goed lopen door bijvoorbeeld 

weersomstandigheden en dan is er sprake van verlies. Meer 

informatie over de concrete invulling van het commissiepotje is te 

vinden bij de eindafrekening en de toelichting hierop.  

Studiegerelateerdheid 

Wij hechten veel waarde aan studiegerelateerde activiteiten. 

Gelukkig zijn er in het jaar 2015-2016 ontzettend veel mooie 

studiegerelateerde activiteiten geweest en heeft bijna elke commissie 

er minstens één georganiseerd. Meer over studiegerelateerde 

activiteiten is te lezen in de eerste bijlage.  
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3. Realisatie beleidsplan  

 

Bestuur 29 heeft in de zomer van 2015 een beleidsplan opgesteld. 

Wij hebben ervoor gekozen om het format van het beleidsplan 

enigszins om te gooien. Voorheen stelde het bestuur een beleidsplan 

op aan de hand van drie speerpunten. Dit is effectief, omdat je je 

dan als bestuur kunt richten op concrete zaken. Het nadeel is dat 

deze speerpunten vaak redelijk voor de hand liggend waren, 

waardoor er elk jaar vrijwel hetzelfde in het beleidsplan kwam. Een 

terugkerend speerpunt was bijvoorbeeld toegankelijkheid of 

studiegerelateerdheid. Deze punten leken ons meer “kernwaarden” 

van een studiestichting dan jaarlijkse speerpunten van een bepaald 

bestuur. Daarom hebben wij drie kernwaarden van Alias opgesteld 

die elk jaar terug zouden moeten komen en daarnaast drie 

speerpunten. Daarnaast hebben wij de bestuursfuncties niet 

onpersoonlijk gehouden, maar veranderd in een persoonlijk stukje 

waarbij iedereen zijn individuele doelen uitstippelde voor dit 

bestuursjaar. Dit is volgens ons een goede manier om jezelf 

voorafgaand en tijdens het bestuursjaar te motiveren.  

 

3.1 Kernwaarden 

 

- Toegankelijkheid en transparantie 

 

Toegankelijkheid en transparantie hebben wij als kernwaarde 

gekozen, omdat wij vinden dat je niet alleen als bestuur hiernaar 

streeft, maar als gehele organisatie. Deze kernwaarde kun je laten 

zien als bestuur door AOA’s te organiseren, activiteiten toegankelijk 

te houden voor alle Aliassers en ruime openingstijden te hanteren 

voor de bestuurskamer. Wij hebben toegankelijkheid en 

transparantie op deze manier nageleefd, maar ook door 

bijvoorbeeld ons beleidsplan online te zetten op de website en door 

zo direct mogelijk te zijn over bestuurszaken die ons bezig hielden. 
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Dit deden we door middel van Algemeen Overleggen, maar ook 

door voor het eerst een tweewekelijks bestuursblog te schrijven en 

te posten op onze website.  

 

- Positiviteit  

Positiviteit is een kernwaarde die misschien meer gebonden is als 

waarde van bestuur 29 dan de andere kernwaarden. Wij vinden het 

enorm belangrijk dat je als bestuur een positieve sfeer creëert voor 

iedere (toekomstige) Aliasser. Dit kun je concreet toepassen door 

als bestuur bij activiteiten aanwezig te zijn en een open en positieve 

houding aan te nemen naar alle Aliassers. Positiviteit is moeilijker 

om te meten in gradaties, maar zelf hebben wij meermaals dit 

teruggekoppeld naar onze contribuanten door het jaar heen en dit 

is volgens hen geslaagd.  

 

- Onderwijs 

Onderwijs is natuurlijk onmisbaar bij de studiestichting die wij zijn. 

Onze verbondenheid aan de studie Taal- en cultuurstudies is vanaf 

het begin de basis voor het bestaan van Alias geweest. Deze waarde 

is natuurlijk het eenvoudigst terug te vinden in het bestaan van de 

onderwijscommissarisfunctie binnen het bestuur, maar ook in het 

contact met de opleiding, het organiseren van meeloop-, open- en 

matchingsdagen, maar ook in het bestaan van de TCStudentenraad 

en de Opleidingscommissie (OC). Deze kernwaarde is een 

belangrijk punt voor ons geweest dit jaar en dit hebben wij 

gerealiseerd door onder andere het organiseren van de 

onderwijsevaluatiedag, maar ook door het nieuwe directe 

terugkoppelen van de studentenraad naar de opleidingsdirecteur 

Berteke Waaldijk. Ook hebben we eens in het blok een vergadering 

met haar gehad en een informele afsluiting van het jaar gehad met 

de studieadviseurs.  
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3.2 Speerpunten 

- Duurzaamheid  

Duurzaamheid is een onderwerp dat ons erg boeit als bestuur zijnde. 

Wij vonden het belangrijk om duurzaamheid als speerpunt te 

verwerken in ons beleidsplan. Het afschaffen van papieren agenda’s 

en notulen bij commissies heeft hieraan bijgedragen, net zoals het 

voortzetten van de afvalscheiding. Wij hebben echter ook een 

duurzame Dies-activiteit georganiseerd (de kledingruil) en we 

hebben door het jaar heen meegedaan aan vele debatten van de 

Universiteit over duurzaamheid. We hadden daarnaast ook de eer 

om met het “hoofd duurzaamheid” van de Universiteit om tafel te 

zitten, om te spreken over het uitbreiden van het 

duurzaamheidsbeleid van de UU naar de binnenstad. De realiteit is 

helaas dat de Universiteit wel veel mogelijk maakt voor duurzame 

projecten, maar dit is vaak beperkt tot de Uithof. Als bestuur zijn 

we dit jaar als hoogtepunt in zee gegaan met de “Groentetas”: een 

duurzaam initiatief voor gezond eten. Dit werkte erg goed, alhoewel 

de samenwerking met het Groentetasbestuur soms stroef verliep. 

We beseften dat dit vaak buitenlandse studenten zijn en dat de 

Groentetas geen fulltime bestuur heeft. Dit houdt in dat hun 

aandacht niet volledig bij het functioneren van de Groentetas ligt. 

Wij zouden het wel heel erg leuk vinden als volgende besturen 

besluiten door te gaan met de Groentetas.  

 

- Het verbeteren van externe banden 

Het verbeteren van externe banden was ook een belangrijk 

speerpunt voor ons. Alhoewel wij in ons beleidsplan ons vooral 

hebben gericht op Atlas –de vereniging van Liberal Arts & Sciences- 

is dit in de praktijk vooral gelukt met andere verenigingen en 

organisaties. We hebben een samenwerking met Felix Bosch 

(commissaris intern) van de UHSK en Lars Heuver 

(onderwijscommissaris) van Atlas gehad voor de boekenverkoop. 
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Dit beviel erg goed, omdat UHSK dezelfde cursussen heeft voor 

TCS-ers voor alle geschiedenis hoofdrichtingen. Via Lars hebben 

wij een nieuwe manier ontdekt voor de boekenverkoop, door een 

email te sturen naar alle Aliassers. Daarnaast hebben we gewerkt aan 

beter contact met de opleiding door directe terugkoppeling van de 

TCStudentenraad en hebben we meerdere ontmoetingen gehad met 

de Career Officer van geesteswetenschappen. Aan het einde van het 

jaar hebben we een samenwerking met New Dutch Connections 

gehad, om jonge vluchtelingen kennis te laten maken met het 

Utrechtse studie- en studentenleven.  

 

 

- Digitalisering  

Voor digitalisering hebben we meerdere zaken bereikt afgelopen 

jaar. Ten eerste hebben we het papiergebruik aanzienlijk verminderd 

bij commissies. We hebben ook de doelen rondom de website 

kunnen realiseren, zoals de bestuursblog en het online beschikbaar 

stellen van belangrijke documenten. Daarnaast hebben we een 

tweede harde schijf aangeschaft. Dit was een nuttige aanschaf, 

omdat wij uiteindelijk streefden naar totale digitalisering van het 

Aliasarchief.  

Dit jaar hebben wij keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat niet 

alleen alle belangrijke archivering van de totale geschiedenis van 

Alias digitaal gearchiveerd werd, maar we hebben met zijn zessen 

van de afgelopen zeven boekjaren alle informatie gearchiveerd. Dit 

was een enorme klus, waar we meer dan vier weken over hebben 

gedaan. Het meten, lezen, analyseren en bekritiseren van alle data 

was stap een. Daarna hebben wij een nieuw archiveringssysteem 

ontwikkeld en de jaren onderverdeeld. Als laatste hebben wij allen 

een jaar gearchiveerd en op beide harde schijven geplaatst. Dit 

betekent dat wij bijna twee kasten aan papieren mappen kunnen 

weggooien aan het begin van het nieuwe collegejaar. Terugkijkend 

was dit de meest intense taak die wij hadden, naast het besturen en 
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alles wat daarbij kwam. We zijn ontzettend trots op wat wij hebben 

bereikt aan het einde van het jaar.  

 

4.1 Intern 

Alumnibeleid 

We zijn erg trots om te mogen aankondigen dat de 

Alumnicommissie van Alias, vanwege enorm succes zich uitbreidt 

tot een Alumnistichting, vanaf de zomer van 2016. We hebben 

ervoor gekozen om de Alumnicommissie te transformeren tot een 

stichting, omdat we denken dat dit zal bijdragen aan de 

professionalisering van de commissie. Een bestuurslid van Alias zal 

de “alumni-portefeuille” hebben voor een jaar, wat inhoudt dat hij 

of zij een volwaardig bestuurslid is bij de Alumnistichting naast zijn 

of haar reguliere bestuurstaken. Project SAMEN zal nu ook een deel 

worden van de Alumnistichting. Wij denken dat dit voor zowel 

Alias, haar contribuanten als voor de TCS alumni een vooruitgang 

zal zijn.  

Inschrijving  

 

In de statuten van Alias is opgenomen dat er een financieel voordeel 

moet zijn voor Aliassers bij de deelname aan activiteiten. Dat 

betekent dat er altijd twee verschillende toegangsprijzen moeten zijn 

voor activiteiten: een voor Aliassers en een voor niet-Aliassers. Er 

is jarenlang streng gecontroleerd op Aliaspassen voor “bewijzing” 

van Aliasser-zijn, dit hebben wij niet gedaan. Wij vonden dit niet 

passen bij een toegankelijk beleid, en je leert als bestuur heel snel 

iedereen kennen. Dit jaar namen ook veel mensen 

huisgenoten/vriendjes mee naar activiteiten en dan werd er zeer 

eerlijk de niet-Aliasser prijs betaald.  

Wij hebben dit jaar gekozen om deels over te stappen naar online 

inschrijving van bepaalde activiteiten. Dit hebben wij meermaals 
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besproken en geëvalueerd in AOA’s en wij ondervonden dat het 

zeer voordelig is om bij meerdere activiteiten over te stappen naar 

online betaling. Dit is vooral bedoeld voor reisjes, weekenden of 

duurdere activiteiten die snel vol zitten zoals het kerstdiner. We zijn 

wel van mening dat bij activiteiten die niet dreigen meteen 

uitverkocht te zijn, de inschrijving gewoon in het hok kan blijven. 

Hierdoor komen er misschien mensen die minder actief zijn bij 

Alias, toch naar het hok en dit is natuurlijk goed voor de sfeer!  

Wij hebben dit jaar ook besloten om Aliassers bij alle activiteiten de 

optie om te pinnen bij inschrijving te geven. We hebben gemerkt 

dat dit ontzettend goed werkt, veel Aliassers dragen geen cash bij 

zich. Het is belangrijk om dit altijd op de inschrijflijst te vermelden 

(en ook de datum van de pin voor de penningmeester). Wij hebben 

doordat het zo goed ging ook gewerkt met een “pin-only” beleid 

voor duurdere activiteiten en ook dit werkte erg goed. Dit heeft veel 

voordelen, omdat werken met veel geld dat nageteld moet worden 

en bewaard moet worden in een kast nogal vervelend is. Het 

bespaart de penningmeester veel tijd om géén kluis te hoeven maken 

voor activiteiten. Daarnaast merkte Leisan dat veel kluizen 

onaangeraakt weer terugkeerden.  

 

Alipas vervanging 

Wij hebben gemerkt dat het concept van de Alipas is verouderd. Dit 

bestond uit het verkrijgen van een persoonlijke pas bij het moment 

van inschrijving, en het moeten inleveren van die pas bij 

uitschrijving. Tussendoor werd er bij elke activiteit gecontroleerd op 

deze pas en mocht hen deze niet bij zich hebben, werd er een 

meerprijs gevraagd. Het inleveren van de Alipas bij uitschrijving 

ging vaak niet goed, omdat niet-actieve Aliassers de pas vaak kwijt 

raakten. Daarnaast is het niet service gericht om de uitschrijvende 

Aliassers nog 5 euro te laten betalen voor het niet-inleveren van hun 

Alipas. Daarom hebben wij na veel opties afwegen besloten om de 

Alipas te laten vervangen met een Alias sleutelhanger. Meerdere 
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verenigingen werken met een sleutelhanger voor hun leden. Deze 

krijg je bij inschrijving en hoef je niet in te leveren bij uitschrijving. 

Het nadeel hierbij is dat je dus eventueel nog gebruik van maken 

van de Alias korting bij bijvoorbeeld Doppio, zonder dat je nog 

contributie betaalt. In de praktijk blijkt dit echter niet tot nauwelijks 

voor te komen: de uitgeschreven Aliassers houden zich niet meer 

actief bezig met de Alias kortingen.  

Onderwijs 

Nieuw dit jaar is dat we enkele wekelijkse spreekuren van de 

onderwijscommissaris een specifiek thema hebben geven, zoals 

‘buitenland’, ‘stage’ of ‘twee hoofdrichtingen’. We hoopten dat de 

drempel zo lager werd voor Aliassers die met vragen over zo’n 

onderwerp rondlopen om naar deze spreekuren te komen. Feline 

heeft een wekelijks spreekuur gehad en dit was wederom een groot 

succes. Zeker tijdens de periodes van inschrijving voor cursussen 

was Feline’s spreekuur erg druk.  

Dit jaar hebben wij contactpersonen aangesteld om eerstejaars 

studenten te ondersteunen bij hun eerste vakken. Dit contact heeft 

digitaal plaatsgevonden (bijvoorbeeld via de mail), maar er kon 

uiteraard ook een afspraak gepland worden. Deze contactpersonen 

zijn vooral van pas gekomen bij de eerstejaars taalcursussen zoals 

Engels en Spaans.  

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw een fantastische Alias 

Docentenprijs gehad en is er zelfs een recordaantal keer gestemd. 

De winnares van deze prijs van Feike Dietz, een bekende docent bij 

TCS. Zij heeft de wisselbokaal ontvangen in ’t Pandje en zij zal 

aangedragen worden namens het volgende bestuur voor de officiële 

docentenprijs van de Universiteit Utrecht in 2017.  
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4.2 Extern 

Stichting Feestcommissie A5 

Stichting Feestcommissie A5 is een samenwerkingsverband tussen 

vijf studieverenigingen (AKT, Art, Awater, Albion en Alias) van de 

faculteit Geesteswetenschappen dat heeft gezorgd voor een viertal 

gezamenlijk georganiseerde feesten. Wij hebben tijdens de 

inwerkperiode als advies aan het kandidaatsbestuur gegeven om 

(voorlopig) te stoppen met de deelname aan A5. Dit komt omdat 

het dit jaar duidelijk werd dat er vaak bijna alleen maar Aliassers op 

A5 feesten aanwezig waren en hierdoor zijn wij gemotiveerder om 

over te stappen naar meer feesten voor alleen Aliassers.  

SVO 

Het Studie Verenigingen Overleg (SVO) is het nieuws- en 

overlegorgaan van de faculteit Geestes- wetenschappen. Eens in de 

zes weken werd er door het SVO een overleg georganiseerd met alle 

studieverenigingen en –stichtingen van de faculteit 

Geesteswetenschappen. Op deze overleggen werden zaken 

besproken en ter discussie gesteld die alle verenigingen/stichtingen 

aangaan. De commissaris extern is de afgevaardigde van Alias en 

daarnaast fungeerde zij als contactpersoon voor afgevaardigden 

vanuit Alias in de SVO-commissies. 

Komend jaar hebben wij de mail over de commissiewerving van het 

SVO doorgestuurd naar alle Aliassers. Zij konden zich dan 

onafhankelijk van Alias hiervoor aanmelden als ze daarin 

geïnteresseerd zijn. Alhoewel wij nog steeds achter deze manier van 

werving staan (in plaats van het direct vragen van Aliassers door het 

bestuur), bleek dat Aliassers zich niet geneigd voelden om zich aan 

te melden voor een commissie zonder dat het bestuur een eerste 

duwtje gaf. Uiteindelijk zijn er alsnog genoeg Aliassers geweest voor 

de gewenste SVO commissies.  
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Aliasborrel 

 

Halverwege het jaar zijn wij rond gaan kijken naar een nieuwe 

stamkroeg voor onze wekelijkse borrel. Voorheen hadden wij de 

Aliasborrel bij de Stichtse Taveerne in de Twijnstraat en alhoewel 

wij daar jarenlang plezier hebben gehad, kleefden er een aantal 

nadelen aan. Ten eerste was de locatie niet optimaal: er was geen 

directe bus terug naar het station ’s avonds en hierdoor konden veel 

eerstejaars die geen fiets hadden of nog op tijd de trein moesten 

hebben naar huis, niet naar de borrel komen. Dit scheelden ons 

naast aanwezige contribuanten, ook een belangrijk stuk sociale 

cohesie. Ten tweede waren de faciliteiten niet ideaal voor een 

studiestichting: pinnen was geen mogelijkheid en de kroeg was 

redelijk groot, maar toch was “ons gedeelte” vaak opgekropt door 

de velen aanwezigen. Als laatste was het vorig jaar duidelijk 

geworden dat de sponsordeal die wij hadden met de eigenaar, niet 

te verbeteren was en dat maakte het voor ons niet meer rendabel 

om daar wekelijks te borrelen. Na verschillende gesprekken bij cafés 

hebben wij besloten om in zee te gaan met Café ’t Pandje op de 

Nobelstraat. Hierdoor werden de eerder genoemden problemen in 

één keer opgelost en sinds maart zijn wij ook daadwerkelijk 

wekelijks komen borrelen. We merkten aan de Aliassers dat ze zeer 

enthousiast waren over het nieuwe stamcafé en de borrels zijn 

sindsdien ook minder stressvol voor het bestuur. Er zijn 

bijvoorbeeld minder slaapplekken nodig, omdat er gewoon bussen 

rijden naar Utrecht Centraal. We zijn zeer tevreden over deze 

overstap.  
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Financieel jaaroverzicht  
 
Dit jaar had Alias wat minder te besteden dan de afgelopen jaren, maar door 

wat financiële meevallers is het toch gelukt om een degelijke gift te geven aan 

het volgende bestuur.  

 

Wat betreft de inkomsten is de “Opleidingssubsidie” minder groot uitgevallen 

dan verwacht door een lager aantal eerstejaars. Dit hebben we echter kunnen 

compenseren door een goed sponsorbedrag en de donaties van de 

‘Ouderbijdrage’, die zeer hoog zijn uitgevallen dit jaar. De uitgaven aan 

“Merchandise” zijn minder groot uitgevallen dan verwacht. Er was nog veel 

merchandise over van de afgelopen jaren, waarvan veel verkocht is. Daarnaast 

zijn de inkomsten door de “Verhuur” van onze beamer iets hoger uitgevallen.  

 

Doordat Alias minder te besteden had is de gift wat lager uitgevallen voor het 

nieuwe bestuur, maar is nog steeds een vrij groot bedrag. Daarnaast zijn  

bankkosten  hoger uitgevallen, doordat wij zijn overgegaan op een bijna pin-

only beleid.  

 

Onze belangrijkste uitgaven zijn aan de commissies. Deze uitgaven zijn 

allemaal goed en ruim uitgevallen. Het bedrag was per commissie toereikend 

en er zijn geen tekorten geweest.  

 

Doordat Alias minder te besteden had, hebben wij ervoor gekozen om voor 

de activiteiten vanuit het bestuur minder budget te gebruiken of deze anders 

te financieren. Deze uitgaven komen namelijk niet altijd compleet ten goede 

aan de contribuanten. Zo hebben wij besloten om geen Diesreceptie te 

houden en juist meer geld uit te geven aan onze “Strijd der Commissies”, een 

dag waarop we onze commissies bedanken.  

 

Tenslotte hebben we bespaard op onze kantoorartikelen en huishoudelijke 

artikelen. Onze drukkosten zijn iets hoger uitgevallen door onze 

maandposter, maar deze posters zijn gefinancierd door sponsoren. Verder 

hebben wij nog geïnvesteerd in een harde schijf die wij hebben aangeschaft 

voor de bevordering van onze digitalisering.  
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Kandidaatsbestuur  

In december zijn wij voor het eerst gaan nadenken over onze potentiële 

opvolgers. Zo hebben wij wekenlang elke week tijdens onze 

bestuursvergadering ook het kandidaatsbestuur als onderwerp gehad. Als 

bestuur weeg je alle actieve Aliassers (door middel van commissies of 

aanwezigheid) af als potentieel bestuurslid, maar weeg je ook af wat een goede 

groep zou zijn.  

Wij hadden gelukkig ontzettend veel enthousiaste Aliassers om uit te kiezen, 

maar uiteindelijk hebben wij zes mensen gekozen die volgens ons, het meeste 

bij Alias passen en die met zijn allen zullen zorgen voor een fantastisch jaar.  

Vanaf de terugkomst uit Boedapest begon de inwerkperiode, eerst nog in het 

geheim. Wij zijn eind april met twaalf man een weekend weggeweest om de 

functies te verdelen en om elkaar goed te leren kennen. Vanaf hun 

bekendmaking eind mei is de officiële inwerkperiode begonnen, met 

persoonlijke draaiboeken, meeloopdagen met hun voorgangers en het KB-

weekend. Tijdens dat weekend worden alle belangrijke stukken van Alias 

doorgenomen en presenteren wij het overdrachtsbestand aan het 

kandidaatsbestuur. Dit weekend bestaat vooral uit vergaderen en ervoor 

zorgen dat het kandidaatsbestuur zo goed mogelijk wordt klaargestoomd voor 

hun bestuursjaar.  

Op het moment van schrijven is het kandidaatsbestuur druk bezig met het 

schrijven van hun beleidsplan, het plannen van de constitutiereceptie en 

vergaderingen. De commissies zijn verdeeld en ze zitten vol met 

enthousiasme. Wij zijn ontzettend trots op ze en ze zullen het fantastisch 

doen. 

Het 30e Aliasbestuur is als volgt geconstitueerd: 
Voorzitter      Merijn van Bruggen 
Secretaris     Isabelle van Schaik  
Penningmeester    Pelle Bosman 
Onderwijscommissaris   Nina Tesselaar 
Commissaris intern    Laura van der Knaap 
Commissaris extern    Isa van der Sanden 

 

 

Dankwoord  
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Dit is het laatste document dat wij hebben geschreven als bestuur van Alias. 

Langzaamaan komt de term “voor het laatst” vaker terug dan we eigenlijk 

wilden. Dit jaar is voor ons alle zes zo snel gegaan en we hebben absoluut 

geen spijt van dit fantastische avontuur. We zouden het zo over doen. 

Ten eerste willen wij heel graag alle Aliassers bedanken, met in het bijzonder 

de commissieleden. Door jullie zijn er zoveel mooie activiteiten georganiseerd 

voor heel veel studenten. Van een operabezoek tot een feest tot een musical, 

alles zat erbij en de Aliassers verslonden alles. Zonder jullie aanwezigheid, 

steun, organisatiedrang, enthousiasme en humor waren we dit jaar niet 

doorgekomen! 

Ten tweede willen wij de opleiding en in het bijzonder dr. prof. Berteke 

Waaldijk, Dianne Draper en Sigrid Botzen bedanken voor hun steun. Alias 

heeft natuurlijk een ondoordringbare band met de opleiding Taal- en 

cultuurstudies en door mensen zoals jullie zal deze band alleen maar beter 

worden. Wij vinden het jammer dat we komend jaar jullie niet zoveel meer 

zien, maar we denken dat jullie het ook prima kunnen vinden met bestuur 30! 

Als laatste willen we onze families, vrienden en vriendjes bedanken voor de 

steun die ze ons hebben geleverd dit jaar, omdat het vaak alleen maar over 

Alias ging. Tijd hadden we ook niet, moe waren we altijd, maar dankzij jullie 

hebben we soms ook een Alias-vrije avond gehad.  

Al met al hebben wij met zijn zessen genoten van het meest fantastische jaar 

van onze studententijd en daarvoor zijn we iedereen heel erg dankbaar. 

 

Roze liefs, 

Namens het 29e bestuur der Studiestichting Alias, 

 

Emma Carpay 

Voorzitter 2015-2016 


