
Notulen Algemeen Overleg Alias II 

6 februari 2018, 19:15 (inloop vanaf 19:00) 

Drift 23, zaal 1.04 

Aanwezig: Pelle Bosman, Djoeke Spiekhout, Hanneke Velten, Benthe van Hofwegen, Aysha van den 

Oudenalder, Nikki Kambeitz, Djano Djanachvili, Quinty Hendrikx, Jessie Samwel, Leah Bremer, Paul 

van Stormbroek, Floor ten Bruggen Cate, Gwen Robinson, Hanna Simons, Nine Jit Gardenier, Shauni 

Kok, Wessel van Wijngaarden, Julia Knijn, Bina Chirino, Myrthe Dijkstra, Isabelle van Schaik, Meike 

van der Zee, Esmee Stam.   

1. Opening  

Jinke opent het AOA om 19:15.  

2. Mededelingen 

Het bestuur is nog aan het bijkomen van Brugge.  

3. Vaststellen agenda  

Jinke loopt de agenda door.  

4. Bestuur 31 

• Sfeer 

De sfeer binnen het bestuur is erg goed.  

• Beleidsplan  

Een van de speerpunten van het bestuur is duurzaamheid. Nieuwe ontwikkelingen daarin zijn een 

samenwerking met DuKo, dat staat voor Duurzame Korting. Renée heeft een nota geschreven voor 

afvalscheiding op Drift 13. In de Diesweek vindt ook een duurzame activiteit plaats.  

Een tweede speerpunt is het verbeteren van externe contacten, hier is het bestuur ook mee bezig. Er 

komen binnenkort activiteiten aan die voortkomen uit nieuwe samenwerkingsverbanden. 

5. Secretarieel  

• Contribuantenbestand  

Saar vertelt dat we nu het offline programma Davilex gebruiken op David, die geen internet heeft. Als 

deze kapot gaat zijn we alle gegevens kwijt. Daarom zijn we aan het kijken naar een ander 

programma, dat wel online kan. Het kan helaas niet samen met het boekhoudbestand. We zijn dus op 

zoek naar andere oplossingen, anders zullen we het handmatig moeten overtypen.  

6. Financiën  

• Overstappen duurzame bank 

Maartje is bezig met de overstap naar een duurzame bank, namelijk Triodos. Dit gaat in maart 

gebeuren. Tegelijk krijgen we een nieuw kleiner pinapparaat.  

• Boekhoudsysteem 

Tot dit jaar hield de penningmeester van Alias de boekhouding bij in Excel, maar dit is niet 

nauwkeurig genoeg. Maartje maakt daarom vanaf nu gebruik van het online boekhoudsysteem e-

boekhouden.  

• Meerjarenplan 

Maartje is bezig met het opstellen van een financieel meerjarenplan.  



7. Onderwijs 

• OC 

De OC houdt morgen koffieleute, waarop iedereen de caracalevaluatie en de Nationale Studenten 

Enquête kan invullen onder het genot van taart.  

• TCStudentenraad 

Volgende week is een open bijeenkomst van de TCStudentenraad, waarbij iedereen welkom is om te 

praten over de opleiding.  

• Onderwijsevaluatiedag(commissie) 

Joppe is samen met de Onderwijsevaluatiedagcommissie bezig met het organiseren van de 

Onderwijsevaluatiedag op 13 maart. In deze commissie zitten Saar, Hanneke, Leah, Jessie en Isabelle.  

• Meeloopdagen  

Joppe is bezig met het indelen van de nieuwe meelopers.  

• Spreekuur  

Joppe houdt nog steeds spreekuur op dinsdag.  

• NSE 

Joppe legt uit wat de NSE is, de Nationale Studenten Enquête. Dit is een belangrijke enquête waarbij 

studenten hun mening kunnen geven over de opleiding. Met de resultaten van de enquête gaat de 

opleiding actief aan de slag. Daarnaast heeft Alias er veel aan als jullie deze allemaal invullen, want 

als TCS procentueel gezien de meeste respons krijgt, wint Alias een som geld waar we veel leuks mee 

kunnen doen.  

8. Intern 

• Website  

Renée vertelt dat ze de website relevanter probeert te maken voor studiekiezers. Zo heeft ze samen met 

Joppe de onderwijspagina verbeterd. Daarnaast wil ze de website aantrekkelijker maken voor 

Aliassers. Er komt een beveiligde websiteomgeving waar Aliassers in kunnen komen door in te 

loggen. In deze beveiligde omgeving kun je een activiteit aanmelden, declareren en boeken bestellen. 

Als je andere suggesties hebt, laat die dan aan Renée weten.   

9. Extern  

• Sponsors 

Goukje herinnert iedereen aan de samenwerkingsverbanden van Alias: als Aliasser krijg je korting bij 

ViaVai, DressMe, ’t Pandje, Doppio, Eazie en Celil CityBikes. Verder krijgen we volgend jaar 

kortingspunten op de knaekpas, er wordt nog gekeken wat daar mee gedaan gaat worden. Verder heeft 

Alias Sponsorkliks. Als je via Sponsorkliks naar een webshop gaat (zoals Zalando, bol.com, etc.) en 

daar iets bestelt, krijgt Alias een klein aandeel van de aankoop.  

• VIDIUS  

VIDIUS is de belangenbehartiger Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert. VIDIUS organiseert 

bijvoorbeeld een mediatraining voor bestuursleden en een verkiezingsdebat waar iedereen welkom is.  

• SVO (commissies) 



De SVO Activiteitencommissie organiseert volgende week het GW Diner. De Carrièrenachtcommissie 

organiseert op 22 februari de Carrièrenacht, waarbij je workshops kan doen en praatjes kan bijwonen 

van geesteswetenschappenalumni. Een andere commissie organiseert de Humanities League in mei, 

een geesteswetenschappenvoetbaltoernooi op het dak van de IKEA. Ook is er een feestcommissie van 

het SVO, de Let’s GO commissie waar Sigrid in zit, zij organiseren nog een feest begin juni. Ten 

slotte is er de SVO Kalendercommissie, die zorgen dat er ook dit jaar weer een Sexy Besturenkalender 

uitkomt.  

 

-PAUZE- 

 

10. Commissies  

• Activiteitencommissie  

Jessie is als enige aanwezig van de AC. Komende AC-activiteiten zijn de Rozenactie en het schaatsen. 

• Alalos  

Julia B vertelt dat de nieuwe Alalos bijna uitkomt.  

• Almanakcommissie 

Bina vertelt dat de Almanak bijna af is, die zal in de Diesweek uitkomen.  

• Alumnistichting  

Maartje vertelt dat de Alumnistichting een LinkedIncursus heeft georganiseerd en een bezoek aan het 

Centraal Museum zal organiseren.  

• Buitenlandse Reiscommissie 

Paul vertelt dat de BRC druk bezig is met het vaststellen van het programma en met het pre-departure 

evenement dat eraan komt.  

• Cabaretcommissie  

Julia K vertelt dat de cabaretcommissie druk bezig is met schrijven.  

• Cultuurcommissie 

Myrthe vertelt dat de CC bezig is met het organiseren van een theaterbezoek, een museumbezoek, een 

samenwerking met de ViCie en de familiedag. 

• CreaCie 

Julia B vertelt dat de CreaCie bezig is met het organiseren van het Open Podium op 30 april.  

• KookCie 

Eva vertelt dat de KookCie van samenstelling is veranderd: Merijn en Eva Bos zijn naar het 

buitenland, Elles is er bijgekomen.  

• Party&CO 

Sigrid vertelt dat er leuke feestjes aankomen, onder andere Driftig en de Nineties Night.  

• ShowCie  



Goukje vertelt dat de ShowCie druk aan het repeteren is. 5 en 6 juni zal de musical worden opgevoerd.  

• Sport&Spel 

Nine Jit vertelt dat de Sport&Spel een kroegentocht, pubquiz en WIDM op de planning heeft staan. 

• TripCie 

Djano vertelt dat het weekend in Brugge zeer geslaagd was. Er komen nog een activiteit en een 

liftweekend aan.  

• ViCie  

Isabelle vertelt dat de ViCie bezig is met een Black Mirror activiteit met een spreker en een 

samenwerking met de CC.  

• Introductiecommissie 

Je kan je nog tot middernacht aanmelden voor de IC! De aanmelding voor mentoren en VK’s komt 

later.  

11. Discussiepunten 

• Het is goed om de Alalos wetenschappelijker te maken, door bijvoorbeeld (gedeeltes 

van) scripties te publiceren. 

Hanneke lijkt dit een leuke aanvulling op de Alalos. Pelle heeft hier vorig jaar naar gekeken. Het 

lastige van TCS is dat het zo breed is. De gepubliceerde scriptie kan aansluiten bij de hoofdrichting die 

centraal staat. Naast scripties kunnen ook papers/essays gepubliceerd worden. Volgens Paul kunnen 

scripties een extra motivatie vormen om de Alalos te lezen, en zou het ook interessant zijn voor 

eerstejaars. Renée vraagt of mensen bereid zouden zijn hun paper of scriptie in te sturen. Dat zouden 

de meesten wel doen. Goukje vraagt of mensen ook bereid zouden zijn om hun scriptie samen te 

vatten voor de Alalos. Pelle denkt van wel, omdat je sowieso een samenvatting moet schrijven van je 

scriptie.  

• Het lijkt me fijn als in tentamenweken vanuit Alias een lokaal gereserveerd wordt 

waar gestudeerd kan worden.  

De meesten vinden van wel. Sigrid geeft aan dat er in tentamenweken altijd wel Aliassers op de Drift 

aan het studeren zijn, dus dat zou fijn zijn. In 0.05 is het tijdens tentamenweken vaak druk en er mag 

gepraat worden. In het gereserveerde lokaal zou het dan wel echt stil moeten zijn. Joppe geeft aan dat 

het ook zou kunnen dat er alleen een lokaal gereserveerd kan worden op UCU. De meesten zouden 

daar niet heen gaan tenzij ze er toevallig toch al heen moesten. Renée geeft nog even aan dat je altijd 

de sleutel van 0.05 kan halen op JK13, tenzij het lokaal al gereserveerd is.  

• Een acquisitiecommissie zou een toevoeging zijn voor Alias en ik zou hier eventueel 

plaats in nemen.  

Goukje legt uit dat veel studieverenigingen een acquisitiecommissie hebben, die de commissaris 

extern helpt bij het zoeken en verwerven van sponsoren. Deze commissie zou wat serieuzer werk 

verrichten dan andere commissies. Renée legt verder uit dat deze commissie ook ingezet zou kunnen 

worden voor andere commissies die wat extra geld kunnen gebruiken. Bina vertelt dat ze dit soort 

werk doet en daar heel veel van leert en geleerd heeft. Isabelle geeft aan dat ze het handig zou vinden 

als er een acquisitiecommissie zou zijn, omdat deze taak vaak bij een onervaren commissielid terecht 

komt. Djoeke denkt ook dat het iets zou toevoegen. Joppe vraagt zich af of mensen dit in plaats van of 

naast een andere commissie zouden willen doen. Djoeke zou eerder voor een andere commissie 

kiezen, maar denkt dat dit ook aan je levensfase ligt. Hanneke zou het wel ergens naast willen doen. 



Bina denkt dat het goed is om het naast een andere commissie te doen. Ze vertelt ook dat het leuk is 

om echt samen op zoek te gaan naar sponsors, door middel van bel- en mailmiddagen. Goukje vraagt 

wie zou overwegen om plaats te nemen in zo’n commissie, daar is wel animo voor.   

12. Overige zaken  

Maartje vertelt dat ze samen met Renée, Eureka en misschien nog Atlas een symposium aan het 

organiseren is. Het thema is nog geheim. Het symposium zal begin mei plaatsvinden en het wordt 

dynamischer dan ooit.  

Verder is volgende week donderdag de tweede bestuursvoorlichting, voor iedereen die geïnteresseerd 

is in een bestuursjaar of gewoon benieuwd is naar wat het bestuur achter de schermen allemaal doet. 

Er is ook gratis bier en wijn.  

13. Vragen, opmerkingen, suggesties 

Renée heeft een oproep: denk na over iets wat leuk is om in de lustrumkoffer te doen! Deze wordt in 

de Diesweek gevuld en gaat dan weer vijf jaar dicht.  

14. W.V.T.T.K., Rondvraag 

Bina heeft ook een oproep: er worden nog vrijwilligers gezocht voor Happietaria, een restaurant voor 

het goede doel. Je kan ook gezellig komen eten.  

15. Sluiting 

Jinke sluit het AOA om 20:24.  


