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Voorwoord 

 
Geachte lezer,  

 
Hierbij presenteert het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja haar beleidsplan van het 

collegejaar 2021-2022. Het XVIe bestuur hoopt in dit collegejaar de studievereniging, waar dat 

kan, opnieuw op te starten na een jaar van digitale activiteiten. Desondanks houdt het XVIe 

bestuur zich nog steeds aan de maatregelen omtrent COVID-19, die worden opgesteld door het 

RIVM en de Radboud Universiteit. Tot slot hoopt het XVIe bestuur met al haar leden een 

fantastisch jaar neer te zetten. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Voorzitter       Linde Oomens  

Secretaris       Floortje Zoon 

Penningmeester      Annemeijne de Kruijf 

Coördinator Interne Betrekkingen    Froukje van der Elsen 

Coördinator Externe Betrekkingen    Anne Beerepoot 

  



 

4 
 

Inhoudsopgave 

Inleiding 6 

Algemene taken bestuur  7 

Voorzitter                                                                                                                                           7 

Secretaris 7 

Penningmeester 7 

Coördinator Interne Betrekkingen  8 

Coördinator Externe Betrekkingen 8 

Speerpunten                                                                                                                                            9 

Verbinding                                                                                                                                         9                                                                                                                                            

Interne verbinding                                                                                                                       9  

Sociale media   10    

Inclusie 11 

Genderneutraliteit  11    

Uitdragen                                                                                                                                   11 

Umojakamer                                                                                                                              12 

Algemene zaken                                                                                                                                    13 

Duurzaamheid  13 

Merchandise 13 

Externe verbinding  14 

Voorzitter 15 

Alumni-activiteit 15 

Promotiecommissie 15 

Huisstijl 15 

Secretaris  16 

Website  16 

Boeken  16 

Nieuwsbrief  16 

PAO-commissie 16 

Penningmeester 18 

Kascontrolecommissie 18 

Financiële updates 18 

Telefoon 18 

Overmaak-berichten 18 

Coördinator Interne Betrekkingen 20 

Commissiemarkt 20 

Voorzitter Discussie-uurtje (VDU) 20 

Commissiekalender 20 

Commissies 20 

Sportcommissie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.0 



 

5 
 

Weekendcommissie 200 

Reiscommissie 21 

Informele activiteiten commissie 21 

Feestcommissie 21 

Introductiecommissie 211 

Coördinator Externe Betrekkingen 22 

Vaste kroegen 222 

Commissies 222 

Acquisitiecommissie 222 

Formele activiteitencommissie 22 

Congrescommissie 22 

Opleidingscommissie (OLC) 23 

Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSA) 23 

Contacten met andere studieverenigingen 23 

Nawoord 24 

  



 

6 
 

Inleiding 

 

Vanaf 2006 bestaat Umoja als Studievereniging Culturele Antropologie en 

Ontwikkelingssociologie (CAOS) in Nijmegen. Deze studievereniging is voortgekomen uit 

Quetzalcoatl, de voormalige vereniging van Culturele Antropologie en AKOS, de voormalige 

studievereniging van Ontwikkelingsstudies.  

De afgelopen jaren hebben de voorgaande besturen zich met name gericht op het 

vergroten van de naamsbekendheid onder leden, de Radboud Universiteit en externen, het 

zoeken van sponsoren en het vergroten van de professionaliteit van Studievereniging Umoja.  

Het XVIe bestuur richt zich dit jaar op de speerpunten verbinding en inclusie.   
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Algemene taken bestuur 

Voorzitter 

De grootste taak van de voorzitter is het overzicht behouden over alle zaken binnen 

Studievereniging Umoja. Dit wordt gedaan door middel van het voorzitten van de 

vergaderingen van het dagelijks bestuur. Een andere taak van de voorzitter is het voorzitten en 

uitroepen van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s). Daarnaast is de voorzitter aanwezig 

bij de vergaderingen van de koepelvereniging Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 

(SOFv) en het Facultair Overleg Studieverenigingen Sociale Wetenschappen (FOSS). Naast 

deze taken zal de voorzitter met de overige bestuursleden van het XVIe bestuur meekijken en 

hen helpen waar nodig is, om zo de sfeer binnen het bestuur en daarmee ook de 

studievereniging te behouden. Daarnaast is de voorzitter komend jaar de vice-penningmeester 

en zal regelmatig meekijken met de penningmeester en de kascontrolecommissie. De voorzitter 

draagt in het collegejaar 2021-2022 de verantwoordelijkheid voor de promotiecommissie. 

Secretaris  
De algemene taken van de secretaris zijn het notuleren bij de vergaderingen van het dagelijks 

bestuur, het algemeen bestuur en tijdens ALV’s en Voorzitter Discussie Uurtjes. Daarnaast 

verzorgt de secretaris de inkomende post en e-mail en de website. De secretaris houdt ook de 

ledenadministratie bij in Conscribo, verstuurt de maandelijkse nieuwsbrief en organiseert twee 

keer per jaar de boekenverkoop. In het collegejaar 2020-2021 is het Umojanenboek opgestart 

en in het collegejaar 2021-2022 zal de secretaris deze aanpassen en bijhouden. Tot slot fungeert 

de secretaris als verantwoordelijke voor de PAO-commissie en het plaatsen van de podcasts op 

de website en sociale media.   

Penningmeester 

De grootste taak van de penningmeester is regelmatig de financiële zaken controleren en 

uitvoeren, zodat er altijd overzicht over de financiële situatie van de vereniging is. Het 

overzicht zal worden gehouden door het bijhouden van de algemene taken van het 

penningmeesterschap, zodat alle transacties nader toegelicht kunnen worden. Onder deze 

algemene taken vallen onder andere: het opstellen van een begroting, het (wekelijks) bijhouden 

van de inkomsten en uitgaven via internetbankieren, het controleren van 

deelname/inschrijfgeld bij activiteiten (te kiezen voor automatische incasso), het versturen en 

opstellen van facturen (en controleren of deze al voldaan zijn), het verwerken van declaraties 

en het boekhouden van alle inkomsten en uitgaven in Conscribo. Alle resultaten van uitgaven 

en inkomsten worden uiteindelijk gepresenteerd in het financieel jaarverslag. 
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Coördinator Interne Betrekkingen 
De Coördinator Interne Betrekkingen (CIB) fungeert als verantwoordelijke over vijf 

commissies: de informele activiteitencommissie, de reiscommissie, de feestcommissie, de 

weekendcommissie en de introductiecommissie. Gedurende het jaar zal de CIB deze 

commissies begeleiden en de contactpersoon zijn tussen de commissies en het bestuur. De 

CIB is daarnaast verantwoordelijk voor het organiseren van de commissiemarkt en het 

samenstellen van de commissies. Ook zal de CIB functioneren als voorzitter tijdens de 

Voorzitter Discussie Uurtjes (VoDiscuurtje/VDU). 

Coördinator Externe Betrekkingen 

De Coördinator Externe Betrekkingen (CEB) heeft als voornaamste taak om het externe contact 

van Studievereniging Umoja warm te houden. Daarbij is de CEB lid van zowel de 

acquisitiecommissie en het aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de Congres en Formele 

activiteiten commissie. De CEB zal het contact met de vakgroep onderhouden. Ook is de CEB 

de contactpersoon voor alle kroegen en bedrijven, houdt alle vacatures bij, vervult een plek in 

het bestuur van de Landelijke Samenwerking der Studenten Antropologie (LaSSA) als 

algemeen lid en onderhoudt het contact met alle broeder- en zusterverenigingen. Tot slot is de 

CEB dit jaar vice-voorzitter. Als vice-voorzitter zal de CEB de voorzitter ondersteunen en 

taken van de voorzitter overnemen, mocht dat nodig zijn.  

 

 

 

 

  



 

9 
 

Speerpunten 

 

Het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja presenteert haar beleidsplan voor het 

bestuursjaar 2021-2022. Het bestuur gaat zich richten op verschillende speerpunten binnen de 

vereniging. Deze speerpunten zijn verbinding en inclusie. 

 

Verbinding 

Het XVIe bestuur streeft naar verbinding zowel binnen de vereniging als tussen 

Studievereniging Umoja en andere verenigingen. Deze banden zijn het afgelopen jaar verzwakt 

door de maatregelen omtrent COVID-19. Daarom acht het XVIe bestuur het van belang om 

komend jaar extra aandacht te besteden aan het versterken van deze banden. Aan de hand van 

de kopjes interne verbinding en sociale media wordt uitgelegd hoe het XVIe bestuur dit wil 

bereiken. 

 

Interne verbinding  

Met dit beleidspunt wil het XVIe bestuur betrokkenheid onder de leden en de verbinding tussen 

meerdere jaarlagen stimuleren, wat zal zorgen voor verbinding tussen alle leden van 

Studievereniging Umoja. Door het wegvallen van veel fysieke activiteiten het afgelopen jaar, 

wegens de maatregelen omtrent COVID-19, is het contact tussen de leden van verschillende 

jaarlagen sterk verminderd. Om het contact te versterken en daarmee onderlinge verbinding te 

bereiken, heeft het XVIe bestuur verschillende concrete plannen. 

 Ten eerste wil het XVIe bestuur aan alle commissies die activiteiten organiseren 

duidelijk maken dat verbinding het belangrijkste speerpunt is. Dit wordt duidelijk gemaakt 

tijdens de eerste vergadering, die wordt bijgewoond door één van de bestuursleden, gedurende 

de inwerking van de commissieleden en tijdens evaluatiegesprekken met de commissieleden. 

De commissies moeten streven naar activiteiten die verbinding tussen alle leden realiseren. 

Waar mogelijk wil het XVIe bestuur de activiteiten daarom het hele jaar in het teken zetten van 

elkaar leren kennen. Het XVIe bestuur wil de commissies hierin ondersteunen door suggesties 

te geven voor verbindende activiteiten, zoals  kennismakingsspellen voor de informele 

activiteitencommissie. Een voorbeeld van een kennismakingsspel/activiteit is een ledenquiz, 

waarbij leden van verschillende jaarlagen bij elkaar in groepjes kunnen worden ingedeeld. Het 

is aan de commissies zelf of zij deze suggesties uitwerken tot concrete activiteiten of dat ze 

zelf een verbindende activiteit bedenken en uitwerken.   

Ten tweede wil het XVIe bestuur activiteiten opnieuw laagdrempelig maken, zodat er 

veel leden naartoe komen. Na een jaar van online activiteiten, ligt de drempel om naar 

activiteiten te komen namelijk hoger. Laagdrempeligheid van activiteiten wil het XVIe bestuur 

bereiken door onder andere het nieuwe vriendensysteem op te zetten. Het systeem is bedoeld 

om het leren kennen van andere leden te stimuleren en de drempel om naar een activiteit te 

komen te verlagen voor de leden die liever niet alleen komen. Het systeem geeft de 

mogelijkheid om alleen, of met twee of drie personen samen in te schrijven. Groepjes kunnen 

elkaar dan voorafgaand aan de activiteit ontmoeten en samen iets afspreken. Het XVIe bestuur 

neemt het nieuwe vriendensysteem voor haar rekening door een aparte optie toe te voegen aan 
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de inschrijflijsten en groepjes te verdelen. Het XVIe bestuur zal de personen die zich hebben 

ingeschreven vervolgens met elkaar in contact brengen. Op de inschrijflijsten voor activiteiten 

komt de optie waarbij leden kunnen aangeven of ze wel of niet deel willen nemen aan het 

nieuwe vriendensysteem. Ook voor activiteiten waar geen inschrijving voor nodig is, is er een 

mogelijkheid om je in te schrijven voor het systeem. Dit systeem werkt soortgelijk als het 

buddysysteem, zoals gebruikt tijdens het IIIe lustrum van Studievereniging Umoja. Het verschil 

hiertussen is dat het nieuwe vriendensysteem het hele jaar doorloopt en dat het zich niet alleen 

richt op activiteiten zelf, maar ook op het ontmoeten van mensen voorafgaand aan de 

activiteiten. Het nieuwe vriendensysteem is geen verplichting, dus leden kunnen alleen naar de 

activiteiten komen als ze dit willen. Het nieuwe vriendensysteem zal vooral in de eerste 

maanden veel gepromoot worden, via de sociale media en Whatsapp berichten. Ook zal het 

XVIe bestuur zich bij de eerste paar activiteiten voor het systeem inschrijven om de inschrijving 

van leden te stimuleren. 

Ten derde wil het XVIe bestuur de commissiebattle vervangen door de Umojabattle. Er 

was voor de commissiebattle de afgelopen jaren weinig animo, daarom vormt het XVIe bestuur 

de commissiebattle om tot een nieuwe battle. De Umojabattle beperkt zich niet meer alleen tot 

de commissies, maar is bedoeld voor alle leden van Studievereniging Umoja en is bedoeld om 

meer verbinding te creëren tussen leden. De commissies nemen automatisch deel als groep en 

leden die niet in een commissie zitten, kunnen zich alsnog met een groep inschrijven. De 

Umojabattle houdt in dat leden elke maand een opdracht krijgen, zoals “maak een foto waar 

leden van zoveel mogelijk jaarlagen op staan”. De opdrachten zijn vergelijkbaar met de Crazy 

88 opdrachten tijdens de introductieweek, aangezien hier enthousiast op werd gereageerd 

tijdens de introductieweek van 2021. Daarnaast krijgt iedere groep gedurende het hele jaar 

punten als ze naar activiteiten komen. Het XVIe bestuur wil de battle verder aantrekkelijk 

maken voor leden door deze te promoten op sociale media. De opdrachten worden bekend 

gemaakt in de nieuwsbrief. De winnaar van de Umojabattle krijgt net als bij de commissiebattle 

aan het einde van het jaar een prijs uitgereikt. 

Tot slot wil het XVIe bestuur, ten behoeve van de verbinding tussen de actieve leden, 

het Actieve Leden Uitje naar voren halen in de jaarplanning. Zodra het XVIe bestuur het 

Actieve Leden Uitje in oktober organiseert, leren de actieve leden elkaar eerder goed kennen 

en dat is dit jaar, aangezien we een jaar met digitale activiteiten gehad hebben, extra belangrijk. 

Het tweede Actieve Leden Uitje zal later in het jaar plaatsvinden. De Actieve Leden Uitjes 

worden dus niet meer alleen georganiseerd om de actieve leden te bedanken voor hun inzet, 

maar ook om meer verbinding tussen de actieve leden te stimuleren. 

 

Sociale media  

Het XVIe bestuur wil meer interactie met leden en bedrijven via sociale media, door het taggen 

in Instagram posts te promoten en stimuleren. De mogelijkheid om Umoja te taggen in 

Instagram verhalen zal benoemd worden op activiteiten, zodat leden weten dat dit gewaardeerd 

wordt. Als leden foto’s hebben gemaakt tijdens activiteiten en deze delen via Instagram 

verhalen, kunnen ze het Umoja account taggen, zodat deze gedeeld kunnen worden op het 

Umoja account. Het doel is om ervoor te zorgen dat veel verschillende leden op de foto’s staan, 

zodat niet dezelfde leden op elke foto te zien zijn. Door het taggen ontvangt het Umoja account 
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een breder publiek en is het voor leden ook makkelijker om elkaar te herkennen en te vinden 

op sociale media. Tijdens de introductieweek hebben veel leden hier al gebruik van gemaakt 

en dat zorgde voor een levendig Instagram account. Naast het delen van foto’s van leden op 

sociale media, wil het XVIe bestuur ook de verjaardagen van leden in het beste vrienden verhaal 

delen en het lid van de maand delen. 

 

Inclusie 

Met het speerpunt inclusie streeft het XVIe bestuur naar een vereniging waar iedereen welkom 

is en waarbij het niet uitmaakt wie iemand is. Het XVIe bestuur streeft naar een plek waar 

iedereen zich veilig voelt en daarom richt dit speerpunt zich op genderneutraliteit, uitdragen 

en Umojakamer. 

 

Genderneutraliteit 

Studievereniging Umoja staat voor gelijkheid en inclusie. Daarom stelt het XVIe bestuur voor 

om alle geschreven tekst genderneutraal - hen/hun/personen in plaats van vrouwen en mannen 

- te schrijven. Hierbij gaat het om de geschreven communicatie afkomstig van Studievereniging 

Umoja. Denk hierbij aan e-mails, de nieuwsbrief, de inschrijflijsten, promotieberichten, 

Instagram posts en Facebook berichten. Bij de sollicitaties voor- en de berichtgeving over de 

introductieweek zal er vanuit Studievereniging Umoja enkel geschreven worden over 

introductie ouders in plaats van introductie mama’s en papa’s. Afgelopen introductieweek is 

dit nog niet volledig gelukt en werd de term introductie mama’s gebruikt. Ondanks dat streeft 

het XVIe bestuur ernaar om in de toekomst enkel de term introductie ouders te gebruiken. 

Individuele personen zijn verder volledig vrij om zich te noemen zoals ze dat zelf willen. 

Op de inschrijflijsten voor nieuwe leden heeft het XVIe bestuur de vraag toegevoegd 

met welke voornaamwoorden het lid wil worden aangesproken. Op activiteiten waar leden in 

groepjes iets doen en mensen elkaar nog niet kennen, zullen we tijdens het voorstelrondje ook 

elkaars voornaamwoorden delen, zodat er geen miscommunicatie plaats zal vinden. 

De reden om genderneutraal te zijn is dat iedereen zich aangesproken en geïncludeerd 

voelt wanneer Studievereniging Umoja een bericht schrijft. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich 

welkom voelt bij Studievereniging Umoja, waarmee verbinding gerealiseerd wordt. Daarnaast 

helpt het bij het normaliseren van genderneutraal taalgebruik buiten de vereniging. Op de 

website, sociale media en e-mails werd vaak al in genderneutrale termen geschreven. Het XVIe 

bestuur der Studievereniging Umoja maakt hier nu beleid van, om naar de leden uit te dragen 

dat Umoja een plek is voor iedereen.  

 

Uitdragen   

Het XVIe bestuur tracht ernaar om uit te dragen waar Studievereniging Umoja voor staat, zoals 

verbinding en inclusie. Het XVIe bestuur wil open zijn over haar speerpunten en leden 

betrekken bij de vereniging, waardoor iedereen zich geïncludeerd voelt.  Om de speerpunten 

beter uit te dragen, zullen deze gedeeld worden in een highlight van het beste vrienden verhaal 

van het Instagram account van Studievereniging Umoja. Hierdoor kunnen de leden op de 

hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging en ook meedenken over ideeën. De 

speerpunten worden nu enkel op de Algemene Leden Vergadering gepresenteerd en door deze 
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ook op de sociale media te delen, blijven de speerpunten het hele jaar door zichtbaar. Bij 

activiteiten die gelinkt zijn aan een van de speerpunten wordt dit op de sociale media vermeld, 

in de tekst van de promotieberichten. Ook op de website van Studievereniging Umoja wordt 

het beleidsplan van het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja gedeeld op een afgesloten 

pagina voor de leden. Dit zorgt er niet alleen voor dat leden betrokken zijn bij de 

Studievereniging Umoja, maar ook dat de doelen zichtbaarder zijn en daardoor makkelijker 

bereikt kunnen worden. Ook in de halfjaarlijkse enquête wil het XVIe bestuur leden vragen 

stellen over de uitwerking van de speerpunten.  

Daarnaast wil het XVIe bestuur inclusie ook op sociale media uitdragen. Op speciale 

dagen, zoals Paarse Vrijdag en Internationale Vrouwendag, zal het Umoja account berichten 

plaatsen op sociale media omtrent deze dagen. Ook wil het XVIe bestuur hier leden de kans 

geven om zelf aan te geven welke dagen zij belangrijk vinden, door polls te plaatsen op 

Instagram. De dagen die de leden belangrijk vinden en via de poll delen, plaatsen we op de 

sociale media. Het XVIe bestuur schenkt ook aandacht aan fysieke en mentale gezondheid, 

door hier een highlight op Instagram over te plaatsen. In deze highlight deelt het XVIe bestuur 

bijvoorbeeld informatieve posts over mentale gezondheid of posts van bijvoorbeeld Frisse 

Gedachten.  

            

Umojakamer 

Het XVIe bestuur wil van de nieuwe Umojakamer een plek maken die de speerpunten uitstraalt. 

Zo wil het XVIe bestuur spullen kopen bij kringloopwinkels, in het kader van duurzaamheid. 

Ook wil het XVIe bestuur ervoor zorgen dat de leden zich verbonden voelen met de 

Umojakamer door ze inspraak te geven in het decoreren van de Umojakamer. Leden kunnen 

hun ideeën onder andere laten weten door het bestuur daarover te appen, te reageren op polls 

en open vragen op Instagram of door de ideeënbus te gebruiken. De ideeënbus wordt daarvoor 

ook gepromoot op sociale media. Het XVIe bestuur wil dat de Umojakamer een huiselijk gevoel 

oproept, om de openheid, gezelligheid en veiligheid van Studievereniging Umoja te 

benadrukken.  

Het XVIe bestuur heeft concrete ideeën voor het decoreren van de nieuwe Umojakamer. 

Zo zal er een tweedehands gastenboek liggen waar de leden iets in kunnen schrijven en er 

zullen nieuwe spellen, kussens en dekens gekocht worden. Ook hangt het XVIe bestuur een 

verjaardagskalender van de Stichting RAGweek op in de Umojakamer, waar leden hun 

verjaardag in kunnen schrijven. Daarnaast wil het XVIe bestuur van het budget van €400,-, dat 

gereserveerd is voor het aankleden van de Umojakamer een (tweedehands) platenspeler kopen, 

zodat leden eventueel ook hun eigen platen mee kunnen nemen naar de Umojakamer. Tot slot 

worden er foto’s uitgeprint van de introductieweek, de eindbarbecue en worden de oude foto’s 

ook opgehangen. Na het eerste semester worden er nieuwe foto’s toegevoegd.  

Om het bezoeken van de Umojakamer aantrekkelijk te maken zal er ten eerste promotie 

worden gemaakt via sociale media en foto’s worden gedeeld via de verhalen op Instagram.  

Ten tweede zal het bezoeken van de Umojakamer aantrekkelijk gemaakt worden door de 

Umojakamer bij de de Umojabattle te betrekken, wanneer de maatregelen omtrent COVID-19 

dit toelaten.  
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Algemene zaken 

 

Duurzaamheid  

Studievereniging Umoja is een duurzame studievereniging. Duurzaamheid is ook een 

speerpunt geweest in het beleidsplan van het XIVe bestuur en het XVIe bestuur wil hierop 

voortbouwen. De duurzame opties die de vereniging op dit moment aanbiedt, wil het XVIe 

bestuur ook aanbieden. Hieronder vallen onder andere duurzame merchandise en het gebruik 

van herbruikbaar servies, dat is aangeschaft door N.K.S.W. Kompanio, in plaats van 

wegwerpbekers en -borden. Tijdens de introductieweek is echter wel gebruik gemaakt van 

wegwerpservies, omdat het XVIe bestuur dit niet op tijd heeft gecommuniceerd naar de 

introductiecommissie. Daarnaast moedigt het XVIe bestuur leden aan om zelf een bord en 

bestek mee te nemen naar activiteiten waar eten wordt geserveerd. Verder heeft het XVIe 

bestuur een aantal nieuwe plannen om Studievereniging Umoja te verduurzamen. 

Ten eerste wil het XVIe bestuur duurzame dealtjes sluiten en aanbieden aan leden. Het 

gaat daarbij om deals met duurzame restaurants, cafés, winkels en bedrijven. De duurzame 

deals worden daarom een punt op de vergaderagenda van de acquisitiecommissie. Daarnaast 

worden de duurzame deals op de website geplaatst en gepromoot via sociale media. Duurzame 

deals bevorderen het duurzame gedrag van leden en zijn daarnaast een representatie van een 

duurzame studievereniging, wat het XVIe bestuur uit wil laten stralen. 

Ten tweede wordt tijdens activiteiten altijd vegetarisch eten geserveerd en geen vlees 

meer. Op de inschrijfformulieren voor activiteiten wordt ook een veganistische optie gegeven. 

Daarnaast blijft de mogelijkheid om allergieën en dieetwensen te vermelden.  

Ten derde streeft het XVIe bestuur ernaar de reis niet per vliegtuig te organiseren en te 

kiezen voor een duurzame reisoptie, zoals de bus of trein. Daarvoor kijkt de reiscommissie 

eerst naar vijf opties per trein of bus. Daarna wordt gekeken of deze opties ook haalbaar zijn 

qua prijs, afstand en reistijd. Daarnaast is reizen met de bus of trein dit jaar makkelijker, 

vanwege de subsidie van maximaal 150 euro vanuit het SOFv, ten opzichte van maximaal 50 

euro voor een reis per vliegtuig. Door middel van een nieuwe, actuele en verantwoorde kijk op 

reizen kan dit groots bijdragen aan een duurzamer Umoja.  

Ten vierde en laatste wil het XVIe bestuur duurzaamheid expliciet benoemen op de 

website en de sociale media, zodat de leden zich ervan bewust zijn dat ze een duurzame keuze 

maken en Studievereniging Umoja een duurzamere uitstraling krijgt. Op de website staat onder 

andere vermeld dat de merchandise duurzaam geproduceerd wordt. Het XVIe bestuur tracht 

bronnen te vinden die dit onderschrijven.  

 

Merchandise 

Het XVIe bestuur zal de merchandise van eerdere jaren proberen te verkopen. Er is vooral vraag 

naar de Antreau truien en de hoodies van vorig jaar, maar het XVIe bestuur zal ook de t-shirts, 

zonnebrillen en tassen proberen te verkopen. De truien worden in de wintermaanden 

aangeboden en dan ook extra gepromoot. De t-shirts, zonnebrillen en tassen worden het hele 

jaar aangeboden. Er is gebleken dat de duurzame koffiebekers kankerverwekkend zijn en 

daarom staakt het XVIe bestuur de verkoop hiervan.  
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Externe verbinding  

In de beleidsvisie heeft het XVIe bestuur het tussenkopje Externe verbinding gepresenteerd, 

met daarin plannen voor een nieuwe commissie: de verbindingscommissie. Gedurende het 

werven van commissieleden in de eerste weken van het collegejaar, is echter gebleken dat er 

te weinig leden zijn om de verbindingscommissie vol te krijgen. Het XVIe bestuur heeft de 

focus daarom gelegd op het vullen van de commissies die er al waren en besloten om de 

verbindingscommissie te laten vallen. Het kopje Externe verbinding komt daarmee ook te 

vervallen in het beleidsplan. Wel hoopt het XVIe bestuur de banden met andere 

studieverenigingen te versterken door middel van het organiseren van feesten en activiteiten in 

samenwerking met andere studieverenigingen. Het gala, het congres en de Pitcher Party zijn 

hier voorbeelden van.  
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Voorzitter 

 

Alumni activiteit  

De voorzitter van het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja is verantwoordelijk voor het 

organiseren van de alumni activiteit in samenwerking met alle studieverenigingen van de 

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Deze activiteit zal in het tweede semester plaatsvinden. 

De alumni activiteit wordt later opgestart dit jaar, omdat de Alumni Officer van de Faculteit 

der Sociale Wetenschappen een nieuwe opvolger krijgt, waarmee voor deze activiteit wordt 

samengewerkt. In november zal de volgende meeting plaatsvinden, waar er ook gekeken zal 

worden naar een samenwerking met de master verenigingen. Het streven is dat er een 

soortgelijk coach café wordt georganiseerd als voorgaande jaren. 

 

Promotiecommissie  

De voorzitter van het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja is dit jaar het aanspreekpunt 

van de promotiecommissie en zal aankomend jaar de sociale media beheren. De 

promotiecommissie is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de posters, het maken van de 

foto’s, het schrijven van promotieberichten, het geven van collegepraatjes en het schrijven van 

de nieuwsbrief. Bij de posts op de sociale media en het ontwerp van de nieuwsbrief maakt de 

promotiecommissie gebruik van de nieuwe huisstijl. Ook zal de promotiecommissie dit jaar 

een Umojafilm maken. Deze is bedoeld om de aankomende eerstejaars een sfeerimpressie te 

geven van Umoja. Er wordt gewerkt met schema’s waarin de voorzitter taken verdeelt en 

deadlines aangeeft voor promotie berichten en foto’s.  

 

Huisstijl 

De sociale media van Studievereniging Umoja wil het XVIe bestuur graag vernieuwen, omdat 

de opmaak van de sociale media tot nu toe verschillende stijlen had. De sociale media gaat 

daarom worden vormgegeven volgens een huisstijl, met een vaste opmaak van posts op 

Instagram en Facebook. De posts op de sociale media worden vormgegeven met dezelfde 

kleurenschema’s en hetzelfde lettertype. De huisstijl heeft de voorzitter van het XVIe bestuur 

ontworpen. Tijdens de introductieweek is de huisstijl geïntroduceerd. De promotiecommissie 

zal de berichten zelf vormgeven, binnen de kaders van de huisstijl. Na het eerste semester houdt 

de voorzitter van het XVIe bestuur een evaluatie met de commissie. 

De huisstijl zal ervoor zorgen dat de sociale media berichten overzichtelijker, 

herkenbaarder en aantrekkelijker worden. Vaste kleuren zorgen ervoor dat leden meteen 

kunnen zien dat het gaat om berichten van Studievereniging Umoja. Naast de sociale media, 

wordt de nieuwsbrief ook vormgegeven via de nieuwe huisstijl. 

 

 

 

  



 

16 
 

Secretaris  
 

Website  

De secretaris houdt gedurende het hele collegejaar de website bij. De secretaris zal dit jaar een 

nieuwe afgesloten pagina maken waarop de speerpunten van het beleidsplan kort toegelicht 

zijn. Daarmee wil het XVIe bestuur haar leden betrekken bij de plannen voor de vereniging en 

zo leden stimuleren hun inbreng te geven gedurende ALV’s. 

De secretaris houdt ook dit jaar de kalender, geïntroduceerd door het XIVe bestuur, 

opnieuw bij. In de kalender worden alle activiteiten per maand twee weken van te voren 

toegevoegd en kunnen leden terugvinden welke activiteiten er per maand plaatsvinden. Grote 

activiteiten die al vast staan in de jaarplanning, worden hier ook aan toegevoegd. 

Ten derde houdt de secretaris het Umojanenboek op de website up to date. Het 

Umojanenboek is geïntroduceerd door het XVe bestuur en geeft een inkijkje in de studie- en 

werkervaringen van leden. Op deze manier kunnen andere leden voor meer informatie 

makkelijk contact met elkaar opnemen en elkaar verder helpen. Het Umojanenboek zal verder 

dit jaar gepromoot worden via de sociale media.  

Tot slot streeft de secretaris van het XVIe bestuur ernaar om de inschrijfformulieren 

samen te voegen met het maken van een account op de website. Leden moeten nu, naast een 

inschrijfformulier invullen, ook een account maken op de website, om zich te kunnen 

inschrijven voor activiteiten en de afgesloten pagina’s te kunnen zien. Dit levert veel 

onduidelijkheid op en werkt ingewikkeld. De secretaris streeft er daarom naar om het account 

samen te voegen met de inschrijving.   

 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt dit jaar, net als vorig jaar, geschreven door de promotiecommissie. De 

inhoud zal grotendeels hetzelfde blijven als vorig jaar. Het XVe bestuur heeft de rubriek 

Umoja’s vriendenboekje geïntroduceerd en het XVIe bestuur zal deze rubriek voortzetten. 

Mocht de promotiecommissie van dit jaar een nieuw idee voor een rubriek hebben, dan geeft 

het XVIe bestuur de commissie de vrijheid om dit plan uit te werken. De secretaris zal de 

nieuwsbrief op iedere eerste dag van de maand versturen naar alle leden.  

 

Boeken 

Dankzij de goede samenwerking, zet het XVIe bestuur  de boekenverkoop via Dekker van de 

Vegt door. De secretaris heeft in de zomervakantie de boeken voor het eerste semester 

doorgegeven aan Dekker van de Vegt, zodat de leden voordat het collegejaar begint al boeken 

kunnen aanschaffen.  

 

PAO-commissie  

De PAO-commissie die het XVe bestuur heeft geïntroduceerd, wordt voortgezet door het XVIe 

bestuur. De secretaris neemt dit jaar geen deel meer in de commissie, maar is wel 

verantwoordelijk voor het publiceren van de afleveringen op de website en Soundcloud. Dit 

jaar gaat het XVIe bestuur een account op Spotify, Itunes, Deezer, Soundcloud en andere 

podcastplatforms aanschaffen, zodat er genoeg ruimte is om alle podcasts te publiceren. Vorig 
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jaar heeft de PAO-commissie een vaste dag aangehouden om de podcasts te publiceren. De 

secretaris zal aan het begin van het jaar met de commissie afstemmen welke dag van de maand 

goed uitkomt voor de commissieleden. Op deze dag zal de secretaris de podcasts vervolgens 

publiceren.  
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Penningmeester 

Kascontrolecommissie 

Gedurende het collegejaar 2021-2022 nemen Noëlle H. (oud penningmeester van het XVe 

bestuur der Studievereniging Umoja), Ellen v. W. (oud penningmeester van het XIVe bestuur 

der Studievereniging Umoja), Karlijn S. (oud vice-penningmeester van het XIVe bestuur der 

Studievereniging Umoja) en Femke K. (oud penningmeester van de introductiecommissie 

2020-2021) deel aan de kascontrolecommissie. Dit jaar is gekozen voor een vierledige 

kascontrolecommissie. De reden hiervoor is dat zowel Karlijn S. als Noëlle H. een half jaar 

naar het buitenland gaan. Zij wisselen elkaar af in hun taken, waarbij Karlijn S. het eerste half 

jaar aanwezig is en Noëlle H. het tweede half jaar. Daarnaast is dit jaar gekozen voor de oud 

penningmeester van het XVe bestuur en oud penningmeester van het XIVe bestuur, omdat 

zowel Noëlle als Ellen met hun ervaring als penningmeester de ideale voorkennis hebben voor 

deze commissie. Daarnaast is gekozen voor de oud vice-penningmeester van het XIVe bestuur, 

omdat ook zij ervaring heeft met de financiële boekhouding van de vereniging. Tot slot is 

Femke K. benaderd, omdat zij als penningmeester van de introductiecommissie van 2020-2021 

heel nauwkeurig te werk ging en daarbij heeft laten zien dat ze kundig zou zijn in de 

ondersteuning van de kascontrolecommissie. 

Financiële updates 

In Umoja’s Raad van Advies van het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja zit geen oud 

penningmeester, waardoor er is gekozen om wekelijkse financiële updates te versturen naar 

een lid van de kascontrolecommissie. Het gekozen lid hiervoor is Ellen v. W., omdat het enkel 

ter controle is van kleine fouten en er daar maar één lid voor is. De penningmeester van het 

XVIe bestuur der Studievereniging Umoja zal na elke Dagelijks Bestuur Vergadering de 

financiële onderdelen van de notulen versturen naar Ellen v. W. Ellen v. W. zal dan deze 

financiële update doorlezen en terugkoppeling geven aan de penningmeester waar nodig. Op 

deze manier kunnen eventuele fouten van de penningmeester van het XVIe bestuur der 

Studievereniging Umoja op korte termijn worden verholpen.  

Telefoon 

Er is door het XIVe bestuur besloten een mobiele telefoon aan te schaffen voor zaken als de 

promotie. De penningmeester zal de telefoon beheren voor het gebruik van de Triodos app, de 

WhatsApp, het versturen van promotie berichten en overmaak-berichten. Dit jaar zal er ook 

gekeken worden naar de aanschaf van een nieuwe telefoon, ter vervanging van de huidige 

telefoon. De huidige telefoon is relatief gedateerd en werkt daarom niet meer naar behoren.  

Overmaak-berichten 

Wegens de duurzame keuze van het XIVe bestuur der Studievereniging Umoja om over te 

stappen van Rabobank naar Triodos Bank is de mogelijkheid om betaalverzoeken te versturen 

vervallen. Hierom zullen dit jaar geen betaalverzoeken meer worden verstuurd naar leden. Dit 

jaar zullen er via de telefoon in beschikking van de penningmeester overmaak-berichten 
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verstuurd worden, die hierboven al zijn genoemd. Hierbij wordt in een WhatsApp bericht 

gevraagd om het bedrag over te maken naar de rekening van Studievereniging Umoja, waarbij 

in het bericht de nodige informatie voor overmaking wordt vermeld. Ook zal de 

penningmeester de leden aanmoedigen deze gegevens in hun adresboek te zetten, zodat het 

overmaak proces gemakkelijker verloopt.  
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Coördinator Interne Betrekkingen 

Commissiemarkt 

De commissiemarkt heeft dit jaar plaatsgevonden op donderdag in de eerste week van het 

collegejaar. Vanwege COVID-19 heeft de commissiemarkt een andere invulling gekregen dan 

voorgaande jaren. Het was namelijk niet mogelijk om echt een ‘markt’ te organiseren, daarom 

heeft het XVIe bestuur ervoor gekozen het in de vorm van een presentatie te doen. Deze 

presentatie heeft fysiek op de campus plaatsgevonden. Tijdens deze presentatie heeft de CIB 

eerst uitgelegd wat een commissie inhoudt en wat er van een commissielid verwacht wordt. 

Daarna hebben oud-commissieleden om de beurt een praatje gehouden over de desbetreffende 

commissie om uit te leggen wat de commissie inhoudt. Bij interesse voor een of meerdere 

commissies konden de leden zich inschrijven via inschrijflijsten op de website van Umoja. 

Voorzitter Discussie-uurtje (VDU) 

Het XVIe bestuur wil het Voorzitter Discussie-uurtje dit jaar voortzetten. Het VDU vindt 

maandelijks plaats en is bedoeld als moment waarop voorzitters van commissies kunnen 

discussiëren over een bepaald thema. Het thema wat we gaan bespreken zal de CIB iedere 

maand, in overleg met de rest van het XVIe bestuur, vaststellen. Het XVIe bestuur zal voor het 

VDU op zoek gaan naar interactieve en leuke samenwerkingsvormen. Ook heeft het XVIe 

bestuur het idee om na het VDU afsluitend, met iedereen die wil, te borrelen bij het Cultuur 

Café.  

Commissiekalender 

Net als afgelopen jaren zal er dit jaar weer gebruik worden gemaakt van de commissiekalender. 

Via Google Spreadsheets hebben de voorzitters van de commissies toegang tot de data van de 

activiteiten van andere commissies, wat het plannen van activiteiten van de eigen commissie 

makkelijker maakt. Daarnaast is het van belang voor de promotie dat de kalender goed 

bijgehouden wordt. Zo heeft de promotiecommissie meteen toegang tot alle data, waardoor zij 

gemakkelijk de activiteiten kunnen promoten.  

Commissies 

Sportcommissie 

Omdat de sportactiviteiten van Studievereniging Umoja nooit echt goed bezocht worden en 

omdat we te weinig actieve leden hebben om de commissies te vullen, heeft het XVIe bestuur 

besloten om de sportcommissie te laten vallen. Het XVIe bestuur gaat nog peilen of er eventueel 

animo is voor een Batavierenracecommissie. Het is echter nog onzeker of Studievereniging 

Umoja mee kan doen aan de Batavierenrace, omdat deze wellicht gelijk valt met de reis.  

Weekendcommissie 

Het XVIe bestuur streeft ernaar om het Umoja weekend in november te laten plaatsvinden. De 

overheid heeft 1 november als richtlijn aangegeven dat alle maatregelen omtrent COVID-19 

komen te vervallen. Het XVIe bestuur zal deze richtlijn dan ook volgen. Om de commissie te 
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ontlasten heeft de CIB dit jaar al vóórdat de commissie is opgestart gezocht naar en contact 

gehad met diverse accommodaties. Het XVIe bestuur houdt 45 personen aan die meegaan op 

het weekend op aanraden van de weekendcommissie van 2019-2020.  

Reiscommissie 

Net als in de voorgaande jaren zal er in de meivakantie een reis plaatsvinden. De commissie 

zal in overleg met het XVIe bestuur de bestemming vaststellen. Ondanks COVID-19 streeft het 

XVIe bestuur ernaar om een leuke locatie aan te kunnen bieden. Het XVIe bestuur streeft naar 

een duurzame reis. Dit betekent dat het XVIe bestuur aanmoedigt dat er eerst gekeken wordt 

naar vervoer per bus of trein dan vervoer per vliegtuig. Om dit te bewerkstelligen vraagt het 

XVIe bestuur de commissie om met vijf duurzame reisopties te komen. Dan zal het XVIe 

bestuur samen met de commissie bepalen of deze opties haalbaar zijn. We streven ernaar om 

uiteindelijk met 40 personen op reis te gaan. 

Informele activiteiten commissie 

Wegens minder inschrijvingen dit jaar is de informele activiteitencommissie kleiner dan 

voorgaande jaren. Het organiseren van twee activiteiten per maand zal dan ook een te hoog 

streven zijn voor de commissie. Het XVIe bestuur gaat in overleg met de commissie bepalen 

hoeveel activiteiten de commissie kan gaan organiseren. Het XVIe bestuur streeft ernaar om 

Umoja’s Got Talent, het kerstdiner en de eindbarbecue sowieso door te laten gaan. De 

commissie is vrij om de rest van de activiteiten zelf te bedenken. 

Feestcommissie 

De feestcommissie gaat weer de borrels en de feesten organiseren. De borrels vinden 

gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand plaats in het nieuwe stamcafé van Studievereniging 

Umoja: Café Groots. Verder is het de bedoeling dat de commissie een aantal feesten gaat 

organiseren dit jaar. Deze feesten zijn: S-CAPE, van N.K.S.W. Kompanio, het gala met 

Studievereniging Den Geitenwollen Soc. en Studievereniging Mycelium, de Pitcher Party en 

het Proud 2b faudt feest. Ook heeft het XVIe bestuur contact met de verenigingen die 

gewoonlijk Mengelmoes organiseerden, om een vervanging voor het feest te organiseren. 

Daarnaast hoopt het XVIe bestuur ook eigen feesten te kunnen organiseren, zoals de 

kroegentocht, de cantus en het eindfeest. 

Introductiecommissie 

Ook is de CIB verantwoordelijk voor de introductiecommissie. Dit geldt voor de introductie 

van 2021 en de opstart van de introductiecommissie van 2022. De introductieweek van 2021 

is al geweest en was over het algemeen zeer geslaagd. De nieuwe eerstejaars hebben elkaar 

goed kunnen leren kennen en alle intro-lopers hebben zich ingeschreven bij studievereniging 

Umoja. Ook hebben de tweedejaars een kans gehad om de introductie opnieuw te doen.  

  De introductiecommissie van 2022 zal net zoals in de voorgaande jaren in maart worden 

opgestart om te beginnen met het organiseren van de introductieweek. Ook organiseert de 

introductiecommissie in september het after intro feest. 
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Coördinator Externe Betrekkingen 

Vaste kroegen 

Vorig jaar was Café Tappers de stamkroeg van Studievereniging Umoja. Helaas hebben er 

slechts drie borrels bij Café Tappers plaatsgevonden. Rond het einde van het collegejaar 2020-

2021 zijn veel leden vaak bij Café Groots langs geweest. Dit bleek een meer geschikte 

stamkroeg dan Café Tappers. Ook tijdens de introductieweek bevielen de activiteiten bij Café 

Groots heel goed. Daarom is er besloten om vanaf september 2021 de maandelijkse borrels bij 

Café Groots te organiseren. Ook het organiseren van feesten in het collegejaar 2021-2022 is 

hier mogelijk. 

Naast de samenwerking met Café Groots zal de samenwerking met Bascafé worden 

voortgezet en er zal per activiteit gekeken worden of feesten en/of borrels mogelijk zijn bij 

Bascafé. Ook wordt de samenwerking met Café van Deelen voortgezet. 

 

Commissies 

Acquisitiecommissie 

Het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja heeft dit jaar als doel gesteld om €1500,- aan 

sponsoring te werven. Dit bedrag is tot stand gekomen naar aanleiding van de resultaten die 

zijn geboekt in het collegejaar 2019-2020 waarbij €1775,89 aan sponsoring binnen kwam en 

resultaten die zijn geboekt in het collegejaar 2020-2021 waarbij €1076,61 aan sponsoring 

binnen kwam. Het collegejaar 2020-2021 was een jaar dat volledig werd beïnvloed door 

COVID-19. Doordat veel fysieke activiteiten niet door konden gaan, is er veel sponsorgeld 

misgelopen. Het XVIe bestuur hoopt en verwacht dat er in het collegejaar 2021-2022 meer 

mogelijk is dan in het collegejaar 2020-2021. Toch is de invloed van COVID-19 dit collegejaar 

ook nog merkbaar en is het nog onzeker of de COVID-19 maatregelen weer aangescherpt 

worden. Daarom is het sponsorbedrag begroot op een bedrag dat tussen het sponsorbedrag van 

collegejaar 2019-2020 en collegejaar 2020-2021 in ligt. Dit sponsorbedrag is opgebouwd uit 

onder andere een sponsoring van 50 euro per borrel bij Café Groots, sponsoring van Dekker 

van de Vegt en de baten van de loterij.  

De CEB is ook dit jaar voorzitter van de acquisitiecommissie en zal dus de 

vergaderingen voorzitten. De leden van de acquisitiecommissie bepalen hoe de rolverdeling 

tussen de commissie en de CEB zal zijn. Het XVIe bestuur zal dit jaar weer de Dealtjesrouler 

en de loterij organiseren. Dit jaar zal de CEB zich samen met de leden van de 

acquisitiecommissie specifiek focussen op het werven van duurzame dealtjes. Hierbij gaat het 

om dealtjes voor Umojaleden bij bedrijven die duurzame producten verkopen of zich actief 

inzetten voor duurzame initiatieven.   

Formele activiteitencommissie  

Bij de formele activiteitencommissie is de CEB het aanspreekpunt vanuit het XVIe bestuur. De 

CEB zal de eerste vergadering bijwonen om de commissie op gang te helpen. In lijn met het 

voorgaande jaar zal de formele activiteitencommissie om de maand één grote activiteit en om 

de maand één kleine activiteit neerzetten.  
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Congrescommissie  
In collegejaar 2018-2019 is voor het eerst het MiOS congres georganiseerd in samenwerking 

met Studievereniging Mundus. Dit congres zou het ene jaar met Studievereniging Mundus en 

het andere jaar met Studievereniging Ipso Facto georganiseerd worden. Doordat het congres 

van het collegejaar 2019-2020 op het laatste moment afgelast werd is deze planning echter in 

de war geraakt. Dit collegejaar zal gekeken worden of het congres in samenwerking met 

Studievereniging Mundus georganiseerd kan worden. De CEB is hiervoor al in overleg met 

bestuursleden van Studievereniging Mundus.  

Opleidingscommissie (OLC) 

Evenals voorgaande jaren, is de CEB schaduwlid in de OLC. Dit houdt in dat de CEB de 

schakel is tussen Studievereniging Umoja en de OLC, om zo de samenwerking te bevorderen. 

De CEB streeft ernaar om actief aanwezig te zijn bij minimaal één vergadering om waar 

mogelijk de OLC te faciliteren, bijvoorbeeld middels promotie van OLC activiteiten.  

Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSA) 

Dit jaar neemt de CEB wederom zitting in het LaSSA bestuur. De LaSSA organiseert dit jaar 

drie activiteiten: een Antropoloco feest, een congres en een Antropoloopbaan activiteit. Door 

te focussen op inhoudelijke en carrièregerichte activiteiten en hoopt de LaSSA in collegejaar 

2020-2021 meer leden te bereiken.  

 

Contacten met andere studieverenigingen 

Het XVIe bestuur is erg blij met de goede banden tussen Studievereniging Umoja en haar 

broederverenigingen en hoopt op verschillende manieren die banden te onderhouden en/of te 

versterken. Allereerst heeft het XVIe bestuur het streven om samen met studieverenigingen 

Mycelium, Den Geitenwollen Soc, CognAC, SPiN en Postelein activiteiten te organiseren in 

de gemeenschappelijke ruimte in het Maria Montessori Gebouw, als dit mogelijk is met de 

maatregelen omtrent COVID-19. Hierbij zullen waarschijnlijk geen activiteiten georganiseerd 

kunnen worden met alle studieverenigingen tegelijk, aangezien dit volgens de maatregelen 

omtrent COVID-19 niet in de gemeenschappelijke ruimte past. Daarnaast is het XVIe bestuur 

actief betrokken met onze broederverenigingen bij het organiseren van het S-Cape feest, wat 

wordt gecoördineerd door N.K.S.W. Kompanio. Met N.K.S.W. Kompanio zal gekeken worden 

of het mogelijk is om S-Cape komend jaar te organiseren of dat hier een alternatief voor wordt 

bedacht. 
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Nawoord 
Het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja hoopt dat er met dit beleidsplan een duidelijk 

beeld is geschetst betreft de invulling van aankomend collegejaar. Het XVIe bestuur verheugt 

zich erop in de voetsporen te mogen treden van voorgaande besturen, en hoopt 

Studievereniging Umoja te kunnen heropbouwen. Het XVIe bestuur is dankbaar voor de 

prestaties en inzet van alle voorgaande besturen en is gemotiveerd om hier het aankomend 

collegejaar op voort te bouwen.         

Tot slot wil het XVIe bestuur laten weten dat ze altijd openstaat voor op- of 

aanmerkingen van leden. Ook nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Het XVIe bestuur heeft zin in 

komend jaar en hoopt haar leden vaak te mogen verwelkomen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Linde Oomens   Voorzitter 

Floortje Zoon   Secretaris 

Annemeijne de Kruijf  Penningmeester  

Froukje van der Elsen  Coördinator Interne Betrekkingen  

Anne Beerepoot   Coördinator Externe Betrekkingen  

 

 


