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1. Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting voor Taal- en cultuurstudies studenten ALIAS, 

vaak afgekort tot Alias. Alias heeft een succesvol en af en toe bewogen jaar doorgemaakt, 

waarbij het contribuantenaantal ongeveer stabiel is gebleven en waarbij de opkomst bij 

activiteiten naar behoren was. Ook de opkomst van studenten tijdens werkdagen in de 

bestuurskamer was goed ten opzichte van eerdere jaren. 

 Als bestuur hebben we geprobeerd om net als in eerdere jaren een open sfeer te 

behouden en zoveel mogelijk TCS’ers te betrekken bij Alias. Aan het begin van het jaar 

vond er een verhuizing plaats naar een nieuwe bestuurskamer die weliswaar iets 

kleiner was, maar daardoor niet minder gezellig is geworden. 

 Iets wat het afgelopen jaar centraal stond bij Alias, was duurzaamheid. Er zijn 

verschillende activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de bewustwording voor een 

duurzamer leven. Het absolute hoogtepunt wat betreft duurzaamheid was het 

organiseren van een rozenactie en mannenveiling, waarbij op Valentijnsdag 600 euro 

werd opgehaald voor het goede doel Natuur en Milieu. Ook het organiseren van een 

kleding- en boekenruil is een voorbeeld van een mooie actie op het gebied van 

duurzaamheid. 

 Op het gebied van studiegerelateerdheid heeft het bestuur zich ook dit jaar weer 

volop ingezet. Helaas haakte de onderwijscommissaris na blok 1 in goed overleg af, 

waarna het bestuur uit vijf personen bestond. Toch was de studiegerelateerdheid volop 

aanwezig: er is bijvoorbeeld vijf keer een Studentenraad georganiseerd, er waren vaak 

gesprekken tussen het bestuur en de opleiding, de Aliasvoorzitter nam plaats in de 

studentgeleding van de OC en bij alle voorlichtingen was Alias aanwezig om hulp te 

bieden. Ook alle meeloopdagen zijn door Alias georganiseerd. 

 Op financieel gebied is Alias dit jaar weer gezond geworden, nadat het in eerdere 

jaren iets minder was gegaan. Een financieel meerjarenplan moet ervoor zorgen dat dit 

in de toekomst zo blijft. 

 Ontwikkelingspunten zijn er natuurlijk altijd nog, zo zou er onderzocht kunnen 

worden op welke manier Alias zou kunnen internationaliseren. Ook zou het aantal 

studiegerelateerde activiteiten nog eens onder de loep genomen kunnen worden. Dit is 

echter moeilijk omdat TCS’ers allemaal erg verschillend zijn en daardoor is de opkomst 

bij studiegerelateerde activiteiten vaak laag, maar toch is het de moeite waard om er nog 

meer te organiseren. 
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2. Algemene Informatie 

Naam vereniging/stichting: Stichting voor Taal- en cultuurstudies studenten 
ALIAS/Studiestichting Alias 
Gekoppeld aan opleiding: Ja   
Postadres: Trans 10, 3512 JK Utrecht     
Vestigingsadres: Drift 13, 2.02.   
Mail/website: info@aliasweb.nl/www.aliasweb.nl     
Telefoon: 030-2536225      
Oprichtingsdatum: 25 november 1987    
Openingstijden bestuurskamer: 10:30 – 17:00 uur  
 
Bestuursleden en bijbehorende functies 
 
Bestuur 
 
Voorzitter 
De vaste taken van een voorzitter zijn: agenda’s maken het voorzitten van 
bestuursvergaderingen, Algemene Overleggen Alias, voorzittersoverleggen, 
evaluatievergaderingen en extra beleidsvergaderingen. Daarnaast geeft de voorzitter 
extra praatjes tijdens: het begin van de introductie, de bestuurswissel, het kamp en de 
Familiedag. Afgelopen jaar was Merijn van Bruggen de voorzitter.  
 
Secretaris 
De vaste taken van een secretaris zijn: notuleren bij bestuursvergaderingen, Algemene 
Overleggen Alias, voorzittersoverleggen, studentenraadbijeenkomsten en extra 
beleidsvergaderingen. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de digitale als 
analoge post, het contribuantenbestand en het contact met andere verenigingen en 
instellingen. Afgelopen jaar bezette Isabelle van Schaik deze functie. 
 
Penningmeester 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van Alias. De penningmeester 
maakt een begroting, controleert de begrotingen van de commissies en houdt door het 
jaar heen de bankzaken op orde. De penningmeester is het aanspreekpunt op het gebied 
van financiën. Afgelopen jaar werd deze functie bezet door Pelle Bosman.  
 
Onderwijscommissaris 
De onderwijscommissaris is verantwoordelijk voor het contact met de opleiding en is 
tevens het aanspreekpunt voor studenten. Daarnaast organiseert de 
onderwijscommissaris de studentenraden en zit deze tevens voor, de 
Onderwijsevaluatiedag (het Onderwijsgesprek binnen TCS), voorlichtingen en 
meeloopdagen. Ook neemt de Onderwijscommissaris plaats in de Opleidingscommissie. 
Afgelopen jaar heeft Nina Tesselaar deze functie bezet tot aan blok 2. Daarna zijn de 
taken verdeeld over de overige bestuursleden. Aankomend jaar is er wel een 
onderwijscommissaris dus blijven de taken hetzelfde.  
 
Commissaris intern 
De commissaris intern is verantwoordelijk voor de visuele en tekstuele uitingen van 
Alias. Daarnaast is de commissaris intern beheerder van de website en de sociale media 
en zorgt ervoor dat alles up-to-date is. Ook valt de maandelijkse nieuwsbrief onder het 
takenpakket van de commissaris intern. De commissaris intern maakt evenementen aan 
op Facebook en is beheerder van de forwards van emailadressen. Afgelopen jaar was 
Laura van der Knaap de commissaris intern.  
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Commissaris extern 
De commissaris extern is verantwoordelijk voor de externe contacten van Alias. Daarin 
onderhoudt de commissaris extern contacten met sponsors en gaat nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan. Ook is de commissaris extern vertegenwoordiger van 
Alis bij het SVO, VIDIUS en Mix It Up. De commissaris extern was afgelopen jaar Isa van 
der Sanden.  
 
Commissies en commissieleden 
 
Activiteitencommissie 
Deze taak van deze commissie is om minimaal drie middagen weg rondom Utrecht per 
jaar te organiseren. Daarnaast telt deze commissie twee vaste activiteiten, namelijk het 
Kleumweekend in november en het Zeumerweekend in mei. Activiteiten die deze 
commissie verder dit jaar heeft georganiseerd, zijn een bierproeverij, rozenactie en 
mannenveiling. De commissie bestond afgelopen jaar uit zeven personen.  
 
After Introductie Tijd 
Deze commissie wordt aan het einde van het collegejaar opgericht om activiteiten te 
organiseren aan het begin van het volgende collegejaar. Deze activeiten zijn speciaal 
voor de eerstejaars en bedoeld om het gat te dichten tussen het introkamp en het 
opstarten van de commissies. Daarnaast geld het ook als verbondenheid tussen de 
eerstejaars onder elkaar en Alias. Afgelopen jaar is een Filmavond, Diner Roulé, 
Kroegentocht en Tutorendiner georganiseerd. Er zaten vijf personen in de commissie. 
 
Alalos 
De Alalos is het tijdschrift van Alias. Elk blok wordt een exemplaar uitgebracht, met 
telkens een andere hoofdrichting als thema. Aan het begin van het collegejaar wordt een 
speciale eerstejaars-Alalos uitgebracht, waarin handige informatie staat voor de 
toekomstige eerstejaars. Afgelopen jaar bestond deze commissie uit veertien personen.  
 
Alter Ego 
Alter Ego is de theatersportgroep van Alias. Deze commissie functioneert geheel op 
zichzelf, omdat de commissie blijft bestaan uit dezelfde mensen en er de afgelopen twee 
jaar al geen mensen meer bij zijn gekomen. Deze commissie organiseert eens per blok 
een voorstelling waarbij Aliassers een voordeelprijs hebben.  
 
Buitenlandse Reiscommissie 
Afgelopen jaar heeft de Buitenlandse Reiscommissie een reis voor 34 personen naar 
Praag georganiseerd. Deze commissie bestond afgelopen jaar uit zeven personen.  
 
Cienema 
Afgelopen jaar is deze commissie nieuw opgericht, door overschot aan commissie-
aanmeldingen. Activiteiten die zij georganiseerd hebben zijn filmgerelateerd, zoals een 
aantal filmavonden, een film met spreker en een bezoek aan een VR-bioscoop. Deze 
commissie bestond uit vijf personen.  
 
Cultuurcommissie 
Deze commissie organiseert activiteiten op het gebied van cultuur. Afgelopen jaar is dat 
een bezoek naar het Comedy Café, een rondleiding in het FOAM, een bezoek naar een 
dansvoorstelling, een Doculturenavond en een Cultuurfietstocht. De commissie bestond 
uit zes personen. 
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Eerstejaarscommissie 
Deze commissie bestaat uitsluitend uit eerstejaarsstudenten en organiseert activiteiten 
speciaal voor eerstejaarsstudenten. Dit is zodat de studenten makkelijker met elkaar en 
Alias kunnen bonden. Activiteiten die afgelopen jaar zijn georganiseerd zijn: een 
karaoke-avond, Sinterkerst, een spelletjesavond en levend Party & Co in samenwerking 
met de feestcommissie. De commissie bestond uit zeven personen.  
 
Introductiecommissie 
De introductiecommissie wordt elk jaar begin blok 3 opgericht. Daarna gaat zij druk 
bezig met het organiseren van een introductiekamp, dat eind augustus/begin september 
plaatsvindt. Afgelopen jaar hebben zeven mensen plaatsgenomen in de commissie.  
 
KookCie 
De kookcommissie organiseert alle activiteiten omtrent eten. Zo heeft de KookCie 
afgelopen jaar alle speciale Koffieleutes georganiseerd, het Kerstdiner, de 
Openingspicknick en het Diner Roulé. De commissie bestond uit vier personen. 
 
Lustrumcommissie 
In november 2017 viert Alias haar 30e verjaardag. Hiervoor is in maart de 
lustrumcommissie opgericht. Deze commissie organiseert feestelijke activiteiten 
omtrent de lustrumweek. De commissie bestaat uit negen personen, waaronder één 
huidig bestuurslid en één kandidaatsbestuurslid. 
 
Party & Co 
De feestcommissie organiseert alle feestjes van Alias. In samenwerkingen zitten meestal 
één tot twee afgevaardigden uit deze commissie. Afgelopen jaar telde de commissie uit 
vijf personen. 
 
RelevanCie 
Deze commissie organiseert alle studiegerelateerde activiteiten. Zo heeft zij afgelopen 
jaar Bestuur vs. Alias, het Sprookjesdictee, speeddaten met AIESEC, de Familiedag 
(voorheen Ouderdag) en de Alpha vs. Bèta-battle georganiseerd. De commissie bestond 
afgelopen jaar uit vier personen.  
 
Sport- en Spelcommissie 
Deze commissie organiseert alle activiteiten op het gebied van sport en spel. Afgelopen 
jaar heeft zij verschillende pubquizzen georganiseerd, het apenkooien en Wie is de Mol. 
De commissie bestond uit vijf personen.  
 
ShowCie 
De ShowCie is de podiumcommissie van Alias. Afgelopen jaar heeft zij een nieuwe start 
doorgemaakt, helaas met mensen zonder ervaring waardoor er hard is gewerkt een 
toneelstuk neer te kunnen zetten maar dit afgelopen jaar niet is gelukt. Dit toneelstuk 
vindt waarschijnljik volgend collegejaar plaats. Alias is in deze commissie een 
samenwerking aangegaan met U.S. Atlas (van LAS) en vanuit Alias namen drie personen 
plaats in deze commissie. 
 
TripCie 
De TripCie organiseert jaarlijks een kleine reis aan het einde van blok 2. Afgelopen jaar 
was deze reis naar Berlijn. Daarnaast heeft de TripCie ook een treinrace naar Maastricht 
georganiseerd, met tevens een rondleiding door mergelgrotten in Maastricht. Daarnaast 
heeft deze commissie in mei een liftwedstrijd naar Amiens georganiseerd. De commissie 
bestond afgelopen jaar uit zes personen.  
 



   
 

7 

Aantal leden/contribuanten 
Alias telt rond de 1700 contribuanten. Daarvan zijn ongeveer 150 contribuanten actief. 
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3. Professionaliseringschecklist 
 

1. Contact met – 20 pt 
Instantie  Frequentie/vorm 
OC    
  

  Iemand van het bestuur neemt plaats in 
de OC, dit jaar was dat Merijn (de 
voorzitter). 

Tutoren  Er is vanuit Alias een contactpersoon 
voor tutoren en mentoren.  

Opleidingscoördinator   Ieder blok heeft het gehele bestuur een 
gesprek met de opleidingscoördinator, 
daarnaast ook nog individuele 
gesprekken. 

Onderwijsdirecteur   Is bij TCS hetzelfde als de 
opleidingscoördinator. 

Domein-/departementshoofd  Contact wanneer dat nodig is. 

Faculteitsraad  Contact wanneer dat nodig is; 
daarnaast zat er een TCS’er in de 
Faculteitsraad, met hem hebben we 
afspraken gehad. 

Faculteitsbestuur (student-
assessor) 

  Contact wanneer dat nodig is. 

SVO   De commissaris extern is bij elke 
bijeenkomst aanwezig geweest. 

VIDIUS  De commissaris extern is bij elke 
bijeenkomst aanwezig geweest. 

Zusterverenigingen   Zusterverenigingen zijn er niet omdat 
TCS alleen in Utrecht bestaat, maar met 
andere verenigingen is er goed contact 
(in het bijzonder met Atlas, omdat LAS 
de zusterstudie van TCS is). 

 
2. Speciaal beleid rondom – 30 pt 

Groep  Vorm 
Eerstejaars   
Masterstudenten  Dit is bij TCS niet van toepassing, 

omdat er geen masterstudenten zijn. 
Wel worden mastervoorlichtingen 
vanuit Alias gepromoot. 

Alumni 
(bestand/commissie/aangepast 
lidmaatschap/aparte vereniging) 

 Voorheen was er een 
alumnicommissie vanuit Alias, die is 
afgelopen jaar overgegaan in een 
aparte stichting. In het bestuur van de 
Alumnistichting neemt nu standaard 
een Aliasbestuurslid plaats. 

Internationalisering  We zijn het afgelopen jaar begonnen 
met het organiseren van activiteiten 
op het gebied van 
internationalisering en het contact 
houden met internationale 
verenigingen. Een voorbeeld hiervan 
is een nieuwe samenwerking met 
AIESEC. 
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Diversiteit  Wellicht sluit dit een beetje aan bij 
activiteiten op het gebied van 
internationalisering, maar verder was 
er geen speciaal beleid op het gebied 
van diversiteit. Dit is wel 
doorgegeven aan het opvolgende 
bestuur. 

Duurzaamheid   Dit was een van de speerpunten in 
het beleidsplan, meest succesvolle 
hierbij was een activiteit waarbij 600 
euro werd opgehaald voor het goede 
doel Natuur en Milieu. Verder wordt 
afval gescheiden en proberen we 
door activiteiten mensen bewuster te 
maken op het gebied van 
duurzaamheid. 

 
3. Opleidingsgerelateerd (al dan niet in samenwerking) – 25 pt 

Activiteit  Frequentie/vorm 
Meeloopdagen, matchingsdagen   Studenten worden vanuit Alias 

benaderd om te helpen. 
Meeloopdagen worden vrijwel 
volledig door Alias georganiseerd. 

Introductieweek   Het introkamp wordt door Alias 
georganiseerd en tijdens de 
facultaire introductie helpt Alias 
volop. 

Studiegroepjes  Er zijn studiegroepen voor 
taalvakken georganiseerd.  

Onderwijsgesprekken/inspraakplatform  Er is vanuit Alias een 
studentenraad en er wordt een 
onderwijsevaluatiedag 
georganiseerd door een commissie 
van Alias, deze 
onderwijsevaluatiedag is voor de 
opleiding het onderwijsgesprek. 

Activiteiten met docenten   Er is een docentenprijs die vanuit 
Alias wordt georganiseerd en er is 
een filmavond georganiseerd 
waarbij een docent kwam spreken. 
Verder zijn er 
tutor/mentoractiviteiten, waarbij 
contact wordt gelegd tussen de 
tutoren en de studentmentoren. 

 
4. Overdracht, toezicht en continuïteit: professionalisering algemeen – 10 pt 

Vorm  
Witboeken/draaiboeken/overdrachtsdocumenten: bestuur   
Witboeken/draaiboeken/overdrachtsdocumenten: commissies   
Raad van Advies/Toezicht/Senaat   
Kascommissie   
Archiveringssysteem   
ALV’s/ACO’s   
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Sponsoring   
 

5. Diensten – 10 pt  
Vorm  
Tijdschrift   
Wetenschappelijk tijdschrift  
Boekverkoop  

Stamkroeg: Pandje   
Vaste borrel: wekelijks   
Merchandise   

 
6. Online aanwezigheid – 5 pt 

Medium  
Website   
Facebookpagina   
Linkedin-groep  
Twitterpagina   
Nieuwsbrief   
Overig: Youtube   
Overig: Google+   
Overig: Snapchat   
Overig: Instagram   
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4. Realisatie beleidsplan  
 

Het beleidsplan van Alias was afgelopen jaar redelijk hetzelfde opgebouwd als het jaar 
daarvoor. Het beleidsplan begon met de kernwaarden van Alias. Deze kernwaarden zijn 
toegankelijkheid & transparantie, positiviteit en onderwijs. Na de kernwaarde werden 
alle bestuursfuncties besproken, waarna alle commissies kort werden belicht. Daarna 
werden twee speerpunten benoemd waarmee wij als bestuur het afgelopen jaar bezig 
zijn gegaan. 
 Het eerste speerpunt dat wij opgesteld hebben is duurzaamheid. Hoewel Alias 
hier al druk mee bezig is geweest in de afgelopen jaren, vonden wij dat hier nog winst op 
te behalen viel. Het aantal activiteiten dat echt in ging op duurzaamheid vonden wij 
weinig en daar is dit jaar ook al een beetje verandering in gekomen. Zoals benoemd in 
het voorwoord, is er een activiteit georganiseerd waarbij het de bedoeling was om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor het duurzame goede doel Natuur en Milieu. 
Uiteindelijk heeft deze activiteit ongeveer 600 euro opgebracht, een bedrag dat veel 
hoger was dan verwacht. Ook op andere momenten is duurzaamheid onder de aandacht 
gebracht. Tijdens de Diesweek in mei is er een kleding- en boekenruil georganiseerd, 
waarbij Aliassers oude kleding en gelezen boeken in konden leveren en vervolgens 
konden ze andere kleding en boeken daarvoor terug krijgen. Alle kleding die overbleef is 
naar het Leger des Heils gebracht. 
 Op het gebied van duurzaamheid zijn we ook intensiever doorgegaan met het 
verkopen van de Groentetas. Dit initiatief, waarbij studenten voor vijf euro een 
Groentetas kunnen bestellen, is erg succesvol gebleken. Iedere week werd de Groentetas 
besteld door ongeveer één tot vijf personen, waarna een bestuurslid de tassen op De 
Uithof ophaalde. De Groentetas is ook meerdere malen tijdens activiteiten gebruikt. Zo 
werden er voor de Duurzame Koffieleute taarten gebakken met ingrediënten uit de 
Groentetas en ook voor het feestelijke openingsdiner in de Diesweek werden er met 
deze groenten salades gemaakt. 
 Naast nieuwe dingen op het gebied van duurzaamheid zijn we ook bezig geweest 
met de al eerder ingevoerde manieren om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. 
In de bestuurskamer wordt het afval duidelijk gescheiden, om mensen ook bewuster te 
maken van het feit dat afval gescheiden hoort te worden. Ook papieren agenda’s zijn 
tijdens de commissievergaderingen niet meer aanwezig en alle agenda’s en notulen 
worden digitaal gearchiveerd. Vroeger waren er vele mappen met notulen, alleen op 
financieel gebied wordt dit nu nog op papier gedaan. Helaas is het door belangrijkere 
zaken op financieel gebied niet gelukt om over te stappen naar een duurzame bank, 
maar dit is wel weer opgenomen in de overdracht naar het volgende bestuur.  
 Als tweede speerpunt was in het beleidsplan opgenomen dat de externe banden 
van Alias nog verbeterd konden worden. Dit was bedoeld voor het verbeteren van 
banden met andere verenigingen, maar ook met mensen van de opleiding TCS. Naast de 
al bestaande samenwerkingsverbanden (meestal op het gebied van feesten) zijn er ook 
nieuwe samenwerkingsverbanden begonnen. Zo is dit jaar voor het eerst besloten om 
mee te doen aan de Batavierenrace, een hardloopestafette die een weekend lang duurt. 
Samen met AKT, de studievereniging van Media en Cultuur, is dit weekend 
georganiseerd en het is zeker het plan om deze samenwerking op eenzelfde manier 
voort te zetten. 
 Een andere samenwerking die met een andere vereniging begonnen is, betrof 
een activiteit met internationale studenten. Tijdens een avond met studenten van 
AIESEC, die in Nederland stage lopen, werd onder het genot van een hapje en een 
drankje kennis gemaakt met verschillende culturen. Voor Aliassers was dit een erg 
geslaagde avond, maar ook AIESEC gaf aan het een activiteit te vinden die voor herhaling 
vatbaar is. 
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 De verhuizing naar Drift 13 van afgelopen jaar bood tevens de mogelijkheid voor 
het op een andere manier invullen van bepaalde externe banden. Zo is de 
opleidingscoördinator, Berteke Waaldijk, nu onder onze bestuurskamer gevestigd. Bij 
elkaar binnenlopen is hierdoor erg makkelijk geworden en dit gebeurt dan ook 
regelmatig. Ook het contact met U.S. Atlas (van LAS) is door de verhuizing nog 
intensiever geworden en dit is wat ons betreft alleen maar positief. 
 Aan het volgende bestuur is doorgegeven dat ze nog steeds door kunnen gaan 
met het boeken van successen op het gebied van duurzaamheid en het verbeteren van 
externe banden. Bij duurzaamheid gaat dit vooral over het uitbreiden van het aanbod 
aan duurzame activiteiten, zodat er bij Aliassers een nog betere bewustwording 
gecreëerd wordt. Op het gebied van externe banden zijn er altijd nieuwe dingen te 
verzinnen die met andere verenigingen georganiseerd kunnen worden en het 
onderhouden van goed contact met de opleiding is ook iets dat niet vanzelfsprekend is. 
Daarnaast zou op het gebied van sponsoring winst geboekt kunnen worden, omdat het 
sponsoraanbod weer eens goed onder de loep genomen kan worden. Naast deze twee 
speerpunten hebben we het nieuwe bestuur ook aangeraden te kijken naar 
internationalisering. Hoewel Taal- en cultuurstudies een opleiding is waarbij de voertaal 
over het algemeen Nederlands is, komt het de algemene ontwikkeling van Aliassers 
alleen maar ten goede als ze een bredere blik op de wereld krijgen. Er zou dus 
onderzocht kunnen worden wat er op het gebied van internationalisering georganiseerd 
zou kunnen worden. 
 
4.1 Eigen beleidsplan (bijlage A) 
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5. Jaaroverzicht 
 
5.1 Kalender 
 

 september oktober november 
1    
2    
3   Werkbezoek Allard 

Pierson Museum (10) 
4    
5    
6 Openingsborrel (35)   
7    
8    
9    
10    
11  Tutorendiner (90) Kleumweekend (40) 
12   Kleumweekend (40) 
13 Let’s GO! (30) Buitenlandvoorlichting 

(50) 
Kleumweekend (40) 

14    
15 Diner Roulé (36)  Pubquiz (30) 
16   Bestuur versus Alias 

(30) 
17   Ai Weiwei in FOAM 

(25) 
18    
19  Mix it up! (20)  
20 Bestuurswisselborrel 

(45) 
Lamme Lunch (20)  

 
21 Kroegentocht (25)  Workshop Gezond en 

Effectief Werken (15) 
 
Karaokeavond (35) 

22   Algemeen Overleg 
Alias (35) 

23    
24    
25    
26    
27    
28  Theatersportwedstrijd 

Alter Ego (20) 
 

29 Filmavond (30)   
30   Zon, Zuipen, 

Ziekenhuis (30) 
31  Halloweenfilmavond (25) Lamme Lunch (20) 

 
 
 
 
 

Studiegerelateerd 
Cohesie 
Feesten/Speciale Borrels 
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 december januari februari 
1    
2    
3   TripCie Berlijn (48) 
4   TripCie Berlijn (48) 
5   TripCie Berlijn (48) 
6 Alalos Launch 1 (30)   
7   Algemeen Overleg Alias 

(35) 
 
Alalos Launch 2 (25) 

8    
9   Apenkooien (20) 
10  Boekenclubbijeenkomst 1 

(10) 
 
Nieuwjaarsborrel (25) 

 

11  Nieuwjaarskoffieleute (15) 
 
Bierproeverij (15) 

 

12 Ladies Night (25)   
13    
14 Sinterkerstviering 

(25) 
 Rozenactie & 

Mannenveiling (45) 
15    
16   GW-diner (10) 
17    
18  Dictee (20)  
19 Comedy Café (20)   
20   Film met spreker (20) 
21 Kerstdiner (65)   
22    
23    
24  Spelletjesavond (20) Theatersportwedstrijd 

Alter Ego (20) 
25  Berlijn Koffieleute (35) 

 
Fantastic Beers (30) 

 

26    
27 Werkbezoek NOS (15)   
28   Stageavond (45) 
29    
30    
31  Voorzittersoverleg (12)  

 
 
 
 
 

 

Studiegerelateerd 
Cohesie 
Feesten/Speciale Borrels 
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 maart april mei 
1 International Speeddate 

(15) 
 Mannenfilmavond (13) 

2 VR-bioscoop (20)  Bekendmakingsborrel 
Diesthema (15) 
 
90’s Night (50) 

3   Lamme Lunch (15) 
4    
5    
6    
7 Onderwijsevaluatiedag 

(40) 
  

8 Dansvoorstelling 
Guerrilla (18) 

  

9 Biercantus (30)   
10  Treinrace met 

rondleiding in 
mergelgrotten (25) 

 

11  Alaloslaunch 3 (20)  
12   Zeumerweekend (25) 
13 Boekenclubbijeenkomst 

2 (10) 
 Zeumerweekend (25) 

14 TripCie Berlijn 
Afterborrel (25) 

 Zeumerweekend (25) 

15 Duurzame koffieleute 
(15) 

Buitenlandse Reis Praag 
(34) 

 

16  Buitenlandse Reis Praag 
(34) 

Openingsmaaltijd 
Diesweek (25) 

17  Buitenlandse Reis Praag 
(34) 

Taartenbakwedstrijd 
(15) 

18  Buitenlandse Reis Praag 
(34) 

Levend Party & Co (25) 

19  Buitenlandse Reis Praag 
(34) 

Cultuurfietstocht (15) 
 
Theatersportwedstrijd 
Alter Ego (20) 

20  Buitenlandse Reis Praag 
(34) 

 

21 Pubquiz (25) Buitenlandse Reis Praag 
(34) 

 

22  Buitenlandse Reis Praag 
(34) 

Kleding- en boekenruil 
(20) 

23 Nijntjemuseum (15)  Wie is de mol? (10) 
24  Solliciteren kun je leren 

workshop (10) 
Diesfeest (100) 

25  Docultuuravond (20)  
26   Liftwedstrijd (24) 
27   Liftwedstrijd (24) 
28  Batavierenrace (10) Liftwedstrijd (24) 
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29 Sjakie en de 
Chocoladeproeverij 
filmavond (20) 

Batavierenrace (10)  

30  Batavierenrace (10) Algemeen Overleg Alias 3 
(25) 

31    
 

 

 

 

 juni juli augustus 
1    
2    
3 Familiedag (90)   
4    
5    
6    
7 Let’s GO! (30)   
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14 Oudhollandse Koffieleute 

(15) 
  

15    
16    
17    
18    
19    
20 Alpha vs Bèta Battle (12) 

 
Alaloslaunch 4 (20) 

  

21    
22    
23    
24    
25    
26 Diner Roulé (18)   
27    
28 Strijd der Commissies 

(50) 
 
Eindfeest (35) 

  

29    
30 Alter Ego 

Theatersportwedstrijd 
(20) 

  

31    

Studiegerelateerd 
Cohesie 
Feesten/Speciale Borrels 
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 Totaal aantal activiteiten (exclusief deelnemers): 85 

 

Toelichting studiereizen 
 
TripCie dag 1 
Op dag 1 was de busreis naar Berlijn en ging iedereen ’s avonds gezamenlijk uit eten. 
 
TripCie dag 2 
Op dag 2 werd de groep in tweeën gesplitst door een rondleiding van Nederlandse 
Berlijners. ’s Middags kon de groep kiezen uit drie musea om heen te gaan: Hamburger 
Bahnhof, Museuminsel en Topographie des Terrors. Eerstgenoemde waren kunstmusea 
en laatstgenoemde ging voornamelijk over de Tweede Wereldoorlog en de Koude 
Oorlog.  
 
TripCie dag 3 
Op dag 3 organiseerde de commissie zelf een rondleiding naar en bij de Berlijnse Muur. 
’s Avonds was de busreis terug naar Utrecht.  
 
Buitenlandse Reis Praag dag 1 
Op dag 1 was de reis naar Praag en ging iedereen ’s avonds gezamenlijk uit eten.  
 
Buitenlandse Reis Praag dag 2 
Op dag 2 organiseerde de commissie zelf een rondleiding door Praag. 
 
Buitenlandse Reis Praag dag 3 
Op dag 3 was een bezoek naar het Communismemuseum, waar een medewerker een 
rondleiding gaf aan de groep.  
 
Buitenlandse Reis Praag dag 4 
Op dag 4 bracht iedereen ’s ochtends een bezoek aan de Praagse burcht, ‘s avonds was 
de pubcrawl. 
 
Buitenlandse Reis Praag dag 5 
Op de vijfde dag was een vrij programma ingepland, zodat iedereen zijn of haar eigen 
ding kon doen.  
 
Buitenlandse Reis Praag dag 6 
Op dag 6 organiseerde de commissie een bezoek aan de Petrin toren.  
 
Buitenlandse Reis Praag dag 7 
Op dag 7 kon de groep kiezen uit het bezoeken van twee musea: DOX Centre for 
Contemporary Art en Nationale Galerie. ’s Avonds was een boottocht.  
 
5.2 Toelichting studiegerelateerde activiteiten 
 
Buitenlandvoorlichting 
Tijdens de buitenlandvoorlichting zijn alle TCS-studenten die daar behoefte aan hadden 
ingelicht over de mogelijkheid om in het buitenland te studeren. De avond is 
georganiseerd door Alias in samenwerking met de opleiding. Alle sprekers werden door 
Alias benaderd en de avond werd door de onderwijscommissaris geleid. 
 
Ai Weiwei in FOAM 
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Tijdens deze activiteit in het Fotografiemuseum in Amsterdam werd door een 
medewerker een rondleiding gegeven door het museum. De rondleiding duurde 
ongeveer een uur. 
 
Workshop Gezond en Effectief werken 
Deze workshop werd georganiseerd door de Alumnistichting, die voorheen de vanuit 
Alias georganiseerde alumnicommissie was. De workshop werd gegeven door Sjoer 
Bergervoet van Career Services, over manieren om gezond en effectief te werken. 
 
Boekenclubbijeenkomsten 
Tijdens de boekenclubbijeenkomsten wordt iedere keer een nieuw boek besproken, dat 
door de aanwezigen is gelezen. Het gelezen boek wordt gekozen door de 
Cultuurcommissie, die ook de avond organiseert. 
 
Bierproeverij 
De bierproeverij werd gegeven bij proeflokaal De Drie Dorstige Herten, waarbij de 
meneer die het leidde al jarenlang kenner is van verschillende soorten bier, maar ook 
van de stad Utrecht. Tijdens de ongeveer twee uur durende proeverij vertelde hij over 
de geschiedenis van het bier in Nederland, over verschillende manieren om bier te 
brouwen en over de geschiedenis van de Utrechtse binnenstad, met name over het 
huidige Museumkwartier. 
 
Film met spreker 
Voor de film met spreker was Lucien van Liere, docent aan de UU uitgenodigd om iets 
meer achtergrond te geven bij de film. Het praatje van de docent was ongeveer drie 
kwartier, waarna we gezamenlijk de film hebben gekeken. 
 
Werkbezoek NOS 
Het werkbezoek naar de NOS ging naar Neeltje Huirne, een afgestudeerd TCS’er. Zij 
werkt daar op de redactie van het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Er werd een 
rondleiding gegeven langs verschillende NOS-redacties, door een van de 
publieksvoorlichters van de NOS. Aan het einde was er nog een gesprek met Neeltje 
Huirne. 
 
Stageavond 
De stageavond werd georganiseerd door Alias in samenwerking met de opleiding. De 
contactpersoon vanuit Alias, de voorzitter, zorgde ervoor dat alle sprekers benaderd 
werden en praatte de avond aan elkaar. Aan het einde van de voorlichting was er nog 
een gedeelte waarbij de Alumnistichting betrokken was, zodat mensen hun cv’s konden 
laten nakijken. 
 
Onderwijsevaluatiedag 
De onderwijsevaluatiedag is voor de derde keer door Alias georganiseerd. Een 
commissie kwam een aantal keer bij elkaar om de dag goed voor te bereiden. Tijdens de 
dag zijn studenten en docenten met elkaar in gesprek gegaan over de opleiding. In twee 
verschillende rondes werd over drie verschillende aspecten van de opleiding gesproken. 
In totaal waren er ongeveer 40 mensen aanwezig. 
 
Treinrace met rondleiding in mergelgrotten 
Als daguitje in april werd een treinrace naar Maastricht georganiseerd. Eenmaal in 
Maastricht was er een rondleiding door mergelgrotten, waarvan er in die regio vele zijn. 
Een medewerker vertelde over de grotten. De geschiedenis en functie van de grotten in 
bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog kwam tijdens deze rondleiding aan bod.  
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Solliciteren kun je leren workshop 
Deze workshop over solliciteren werd door de eerdergenoemde Alumnistichting 
georganiseerd en er waren ongeveer tien mensen aanwezig. De workshop werd gegeven 
door iemand van Career Services. 
 
Communismemuseum in Praag 
Het communismemuseum in Praag gaat over de geschiedenis van het communisme in 
Tsjechië. Hier kreeg de groep een rondleiding van een museummedewerker, die 
ongeveer drie kwartier tot een uur duurde. 
 
Cultuurfietstocht 
Alhoewel deze activiteit georganiseerd werd door de Cultuurcommissie zelf en er dus 
geen geschoolde expert aanwezig was tijdens deze rondleiding, is deze activiteit volgens 
ons toch studiegerelateerd. Tijdens de activiteit fietsten de deelnemers langs allerlei 
Utrechtse kunstwerken, waar de commissie vervolgens over alle kunstwerken 
informatie vertelde. De commissie fungeerde hier dus als expert die de deelnemers rond 
heeft geleid.  
 
Studentenraad 1 : 18-10-2016 
Op de eerste Studentenraad was de opkomst 31 personen, inclusief de studenten-OC en 
een student uit de Faculteitsraad. Deze waren tevens elke bijeenkomst aanwezig. Op 
deze bijeenkomst is voornamelijk gediscussieerd over de informatievoorziening en 
Engelstaligheid op de universiteit.  
 
Studentenraad 2: 12-01-2017 
Op deze Open Studentenraad was de opkomst 15 personen, mogelijk door overlap met 
de tentamenperiode. Op deze bijeenkomst is gediscussieerd over het keuzeproces en de 
niveaus van de vakken.  
 
Studentenraad 3: 04-04-2017 
Op deze Studentenraad was de opkomst 17 personen. Op deze bijeenkomst is vooral 
gediscussieerd over de oriëntatie op het gebied van de arbeidsmarkt.  
 
Studentenraad 4: 18-05-2017 
Op deze open bijeenkomst was de opkomst 23 personen en is vooral gediscussieerd 
over hoofdrichtingsadviseurs. 
 
Studentenraad 5: 22-06-2017 
Deze laatste bijeenkomst is gereflecteerd op de bijeenkomsten van afgelopen jaar. 
Daaruit is gekomen dat dit een succesvol concept is.  
 
 

5.3 Financieel jaaroverzicht 
 

 
 

 
 
 
 

 


