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Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

 

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

collegejaar 2022-2023. Het XVIIe bestuur hoopt in dit collegejaar Studievereniging Umoja 

verder uit de nasleep van de COVID-19 maatregelen te trekken en een collegejaar neer te zetten 

waarin de studievereniging een heel jaar op volle toeren kan draaien. Mocht het virus COVID-

19 bepaalde maatregelen aanwakkeren, dan zal het XVIIe zich hier aan houden. Vooralsnog 

ziet het XVIIe bestuur dit jaar positief tegemoet qua COVID-19 maatregelen. Tot slot zal het 

XVIIe bestuur haar uiterste best doen er een ontzettend gezellig, leerzaam en actief jaar van te 

maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter       Marijn van Houtum 

Secretaris        Roosmarijn Voskamp 

Penningmeester      Rik van Iersel 

Coördinator Externe Betrekkingen     Roos van der Kooi 
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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. 

Vanwege volledig of gedeeltelijk beperkende COVID-19 maatregelen heeft Studievereniging 

Umoja de afgelopen twee jaren op een andere manier moeten draaien. Bepaalde activiteiten 

konden in het geheel niet doorgaan en andere activiteiten moesten online plaatsvinden. Dit 

heeft zijn sporen nagelaten, aangezien sommige relaties, activiteiten en commissies hierdoor 

zijn komen te vervallen. Het XVIIe bestuur richt zich daarom dit collegejaar op de speerpunten 

samenwerking & communicatie en welzijn. 
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Algemene taken bestuur 

 

Voorzitter 

De voorzitter heeft als grootste taak om het overzicht te behouden over alle zaken binnen 

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

bestuursvergaderingen. Een andere taak van de voorzitter is het voorzitten en uitroepen van de 

Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) en de Dagelijkse Bestuursvergaderingen (DBV's). 

Daarnaast is de voorzitter aanwezig bij de vergaderingen van de koepelvereniging 

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv) en het Facultair Overleg 

Studievereniging en Sociale Wetenschappen (FOSS). De voorzitter zal daarnaast de 

contactpersoon van N.K.S.W. Kompanio zijn. Naast deze taken zal de voorzitter met de overige 

bestuursleden van het XVIIe 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 kascontroles bijwonen. De voorzitter draagt in het collegejaar 2022-2023 de 

verantwoordelijkheid voor de ouderdagcommissie, de statutencommissie, het maken van de 

jaarplanning en het inplannen van de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken. Tevens heeft de 

voorzitter aan het begin van het collegejaar de commissiemarkt opgezet. Tot slot zal de 

voorzitter dit jaar verantwoordelijk zijn voor het uitroepen van het Voorzitter Discussie Uurtje 

(VDU). 

 

Secretaris 

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

bestuur, het algemeen bestuur, de ALV’s, en de VDU’s. Daarnaast verzorgt de secretaris de 

inkomende post, e-mail, en beheert ze de sociale media en de website. De secretaris houdt ook 

de ledenadministratie bij in Conscribo en Mailchimp, 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 2022/2023 zal de secretaris deze aanpassen en 

bijhouden. Dit jaar is de secretaris verantwoordelijk voor de PAO-commissie, 

promotiecommissie, Weekendcommissie en Informele Activiteitencommissie. 

 

Penningmeester 

De penningmeester draagt verantwoordelijkheid voor het overzicht over de financiën van 

Studievereniging Umoja. Dit houdt in dat de penningmeester regelmatig de financiële zaken 

controleert, zodat er altijd overzicht over de financiële situatie van de vereniging is. De 

penningmeester stelt in het begin van het jaar een jaarbegroting op wat voor de rest van het jaar 

een richtlijn wordt voor het maken van financiële overwegingen. Door wekelijks alle gemaakte 

transacties te verwerken houdt de penningmeester overzicht over de actuele financiële status 

van Studievereniging Umoja met als doel iedere gemaakte transactie te kunnen legitimeren. 

Andere taken van de penningmeester zijn: het controleren van deelname/inschrijfgeld bij 

activiteiten; 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; 

het organiseren van kascontroles met de kascontrolecommissie. Alle resultaten van uitgaven 

en inkomsten worden uiteindelijk gepresenteerd in het financieel jaarverslag.  

 Buiten deze specifieke taken die toebehoren aan het penningmeesterschap draagt de 

penningmeester dit studiejaar ook andere taken. De penningmeester zal de fitcommissie, 
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stedentripcommissie en de introductiecommissie ondersteunen. De penningmeester 

ondersteunt deze specifieke commissies omdat deze commissies te maken hebben met 

complexere geldstromen dan andere commissies. 

 

Coördinator Externe Betrekkingen 

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

Studievereniging Umoja en externe partijen warm te houden, dit zijn partijen als de vakgroep 

en bedrijven waar dealtjes of andere samenwerkingen mee in gang zijn. Daarbij is de CEB 

voorzitter van de acquisitiecommissie en het aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de  

congres-, feest- en formele activiteitencommissie. 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. Ook 

voert de CEB de periodieke gesprekken met de voorzitter. 
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Speerpunten 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja presenteert haar beleidsvisie voor het 

bestuursjaar 2022-2023. Het XVIIe bestuur heeft de volgende speerpunten opgesteld: 

samenwerking & communicatie en welzijn. 

Samenwerking & communicatie 

Het is niet te ontkennen dat de COVID-19 restricties invloed hebben gehad op het leven van 

velen. In de nasleep hiervan ziet het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja een lagere 

opkomst bij activiteiten en zijn sommige activiteiten en commissies geheel komen te vervallen. 

Het XVIIe bestuur heeft de intentie de opkomst op te hogen door middel van een soepele en 

goede samenwerking tussen het bestuur, commissies en actieve leden. Daarbij is een goede 

samenwerking en communicatie van belang om contacten, activiteiten en commissies die 

vanwege COVID-19 zijn komen te vervallen, weer opnieuw op te bouwen. Een belangrijk 

aspect van samenwerken is het hebben van een goede communicatie. Onduidelijkheden in de 

communicatie kunnen namelijk tot stress en frustraties leiden. Goede communicatie zorgt voor 

overzicht, waardoor het voor iedere betrokkene helder is wat er van hen verwacht wordt en 

wanneer dit van hen wordt verwacht. Om dit speerpunt te bewerkstelligen zal het XVIIe bestuur 

zich richten op het contact met oud-commissieleden, het aanpassen van het format van de 

commissievergaderagenda en promotiemateriaal en toegankelijkheid 

Contact met oud-commissieleden 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja is overtuigd dat een brede informatieoverdracht 

tussen leden voor een meer evenwichtige samenwerking zorgt binnen Studievereniging Umoja. 

Voor deze brede kennisoverdracht zijn er al draaiboeken die ieder jaar herschreven worden 

door de desbetreffende commissievoorzitter. Verder heeft iedere commissie een aangewezen 

bestuurslid ter ondersteuning. Om deze informatieoverdracht uit te breiden wil het XVIIe 

bestuur de commissie contactenlijst instellen, hierna te noemen CCL. 

De CCL is een lijst van oud-commissieleden – ongeveer één per commissie - die 

bereikbaar zijn voor vragen vanuit huidige commissies. Oud-commissieleden die worden 

opgenomen in deze lijst zijn geen deel van de commissie en dragen ook geen 

verantwoordelijkheid over de georganiseerde activiteiten. Door zo vroeg mogelijk de CCL te 

implementeren hoopt XVIIe bestuur maximaal profijt te hebben van de commissiecontactenlijst 

omtrent mogelijke opstartproblemen in commissies. Op de commissiecontactenlijst staan de 

persoonsgegevens van de oud-commissieleden.  Om die reden zal er op het inschrijfformulier 

van de commissiecontactenlijst een attendering staan dat de opgegeven gegevens binnen de 

vereniging gedeeld zullen worden. 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja denkt dat de reflecties in draaiboeken 

details kunnen missen van geconfronteerde problemen van eerdere commissies. Toch kunnen 

deze details belangrijk zijn voor huidige commissies om tot een weloverwogen aanpak te 

komen. Het gewenste effect van de CCL is dat in deze situaties de CCL handvat kan bieden 

aan commissies. Een mogelijk bijeffect van de commissiecontactenlijst is dat ouderejaars en 

nieuwe lichtingen vaker in contact met elkaar kunnen komen. Veelal zijn de ouderejaars degene 

die de specifieke kennis bezitten waar jongerejaars naar zoeken. 

Desalniettemin voorziet, het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja twee mogelijke 

risico’s. Het risico bestaat dat de CCL mogelijk een vergeten hulpmiddel wordt door het jaar 

heen. Het XVIIe bestuur zal om die reden de CCL tijdens commissievergaderingen geregeld 

aangeven dat bij specifieke vragen ook contact opgenomen kan worden met een oud-

commissielid. Een ander risico bestaat; dat een oud-commissielid onbedoeld een schaduwlid 
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wordt van de desbetreffende commissie. Om dit te voorkomen zal het XVIIe bestuur 

commissies meegeven dat het XVIIe bestuur nog altijd de eerste lijn is als het gaat om vragen. 

 

Het aanpassen van het format van de commissie vergaderagenda 

Een goede vergadercultuur en bijbehorende vergaderagenda zijn van belang voor een goede 

samenwerking en heldere communicatie voor zowel tussen commissieleden onderling als 

tussen commissies en het bestuur. Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja wil drie extra 

punten toevoegen op de vergaderagenda van de commissies met als doel dat dit de 

samenwerking en communicatie binnen en tussen de commissies zal versterken. 

Ten eerste wil het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja het punt 

“commissiekalender” toevoegen op de vergaderagenda van de commissies. Het is een 

terugkerend probleem dat de benodigde informatie niet in de commissiekalender genoteerd 

wordt. Het XVIIe bestuur denkt dat dit voornamelijk komt doordat deze taak vergeten wordt. 

Met het oog op een goede promotie is de samenwerking tussen de promotiecommissie en de 

rest van de commissies van belang. Wanneer de promotie tijdig kan worden verstuurd, zijn 

leden op tijd op de hoogte van aankomende activiteiten. De commissiekalender is een 

belangrijk middel om bijtijds informatie te ontvangen over activiteiten. Het doel van het extra 

vergaderpunt “commissiekalender” is om de commissieleden een geheugensteuntje te bieden, 

zodat de commissiekalender ingevuld wordt. Hierom wil het XVIIe bestuur dit punt als een van 

de laatste punten noteren op het format van de commissie vergaderagenda, namelijk na “Wat 

Verder Ter Tafel Komt”. Aan het einde van een vergadering zijn namelijk nieuwe beslissingen 

en afspraken gemaakt, waardoor deze plek op de vergaderagenda het juiste moment is om de 

commissiekalender aan te vullen. Bij het bespreken van dit vergaderpunt zal de commissie 

bepalen welke informatie in de commissiekalender komt en zorgt de voorzitter ervoor dat deze 

informatie in de commissiekalender wordt gezet. Het XVIIe bestuur hoopt dat de promotie er 

vervolgens bijtijds uit kan, waardoor de opkomst van de gepromote activiteiten wordt 

bevorderd.  

Daarnaast wil het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja een “eerlijkheidsrondje” 

en “complimentenrondje” toevoegen op het format van de vergaderagenda van alle 

commissies. Het vergaderpunt “eerlijkheidsrondje” zal onder het punt “commissiekalender” 

geplaatst worden. Het “eerlijkheidsrondje” zal gevolgd worden door het 

“complimentenrondje”. Deze twee punten staan al op de bestuurs vergaderagenda. Het doel 

van het toevoegen van deze twee punten op de vergaderagenda van de commissies is om de 

transparantie en openheid tussen commissieleden te bevorderen. Mogelijke problemen of 

misverstanden kunnen hierdoor voorkomen worden. Bovendien zullen transparantie en het 

geven van complimenten leiden tot het creëren en behouden van een goede sfeer binnen de 

commissie. 

Tijdens het “eerlijkheidsrondje” biedt de commissievoorzitter de commissieleden de 

ruimte om eventuele problemen binnen de commissie en/of persoonlijke zaken te delen met 

mede commissieleden. Het is een moment waar commissieleden hun verhaal kunnen delen, er 

met begrip naar ze geluisterd wordt en er daarna eventueel oplossingsgericht gehandeld kan 

worden. Het kan gaan om het uiten van persoonlijke problemen, maar ook om het uiten van 

irritaties of kritieken naar elkaar toe. Dit kan namelijk eventuele spanningen binnen een 

commissie weghalen. Wanneer er kritiek of irritaties geuit worden, acht het XVIIe bestuur der 

Studievereniging Umoja het van groot belang dat de desbetreffende persoon waartoe deze 

kritiek gericht is aanwezig is op de vergadering. Dit is van belang zodat het eerlijkheidsrondje 

geen ruimte biedt voor een roddelcultuur. Na het uiten van problemen of kritieken kan er 

worden nagedacht over oplossingen. Zo kunnen bijvoorbeeld de taken opnieuw verdeeld 
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worden of kan deze persoon doorverwezen worden naar de vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

of het bestuur.  

In het “complimentenrondje” wordt de vergadering positief afgesloten door de zaken 

die goed gaan te benoemen. Het geven van complimenten kan in de drukte van het vergaderen 

snel vergeten worden, terwijl het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja inziet dat het 

geven van complimenten en het benadrukken van wat er goed gaat binnen de commissie, zeer 

belangrijk zijn voor de sfeer binnen de commissie. Door hier aandacht aan te geven op de 

vergaderagenda denkt het XVIIe bestuur dat commissieleden net wat langer stil staan bij 

mogelijke complimenten die gegeven kunnen worden. Ten slotte zal het XVIIe tijdens de 

commissievoorzitters inwerking aan de commissievoorzitter meegeven dat het belangrijk is dat 

iedereen zo af toe eens een compliment ontvangt, zodat niemand zich minder gewaardeerd zal 

gaan voelen.  

Deze drie nieuwe punten worden nadrukkelijk besproken tijdens de inwerking van de 

voorzitter, aangezien diegene de vergaderagenda maakt en de vergadering leidt. Tijdens de 

commissievoorzitter inwerking zal de voorzitter van het XVIIe bestuur der Studievereniging 

Umoja het doel van de “commissiekalender”, het “eerlijkheidsrondje” en het 

“complimentenrondje” kenbaar maken en de werking van deze extra punten op de 

vergaderagenda toelichten. Nadat de commissievoorzitter de inwerking heeft gehad, zullen de 

extra punten in de eerstvolgende vergadering nog eens door het bestuurslid waar de commissie 

onder valt toegelicht worden. Op deze manier wil het XVIIe bestuur de samenwerking en 

communicatie binnen en tussen commissies bevorderen.  

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja zal tijdens de halfjaarlijkse 

evaluatiegesprekken aan de commissieleden vragen wat ze van deze extra punten vinden. Zo 

hoopt het XVIIe bestuur een beter beeld te krijgen of de extra punten daadwerkelijk iets 

toevoegen en of het de bedoelde effecten bereikt heeft. Daarnaast draagt de extra punten bij 

aan een goede communicatie en samenwerking tussen het bestuur en de commissies. Het 

bestuur en de commissie zullen reflecteren of het toevoegen van “commissiekalender” op de 

vergaderagenda ook daadwerkelijk helpt als geheugensteuntje om de commissiekalender op 

tijd in te vullen. Daarnaast zal door het XVIIe bestuur gevraagd worden of het toevoegen van 

het eerlijkheidsrondje en het complimentenrondje ook echt iets bijdraagt aan de vergadering 

en de sfeer binnen de commissie.  

Promotiemateriaal en toegankelijkheid  

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja is zich ervan bewust dat niet iedereen over 

sociale media beschikt. Het XVIIe bestuur wil de activiteiten van Studievereniging Umoja zo 

toegankelijk mogelijk maken. Dat kan onder andere via promotie. Dit wordt dezer dagen 

voornamelijk gedaan via Instagram, maar het XVIIe bestuur wil extra kanalen voor promotie 

toevoegen. Het XVIIe bestuur wil, met behulp van verschillende soorten promotiemateriaal, de 

reikwijdte van Studievereniging Umoja vergroten. Hoe meer mensen het promotiemateriaal 

zien, hoe meer mensen er naar de activiteiten zullen komen.  

Ter verbetering van de opkomst en de toegankelijkheid van activiteiten wil het XVIIe 

bestuur der Studievereniging Umoja overzichten maken van de activiteiten in de aankomende 

twee weken, geschreven met een uitwisbare stift op zowel het whiteboard als de glazen deur 

van de Umojakamer. Het whiteboard heeft het XVIIe bestuur op een centralere plek in de 

Umojakamer neergezet, zodat het beter zichtbaar is. Door de glazen deur te gebruiken zijn de 

overzichten leesbaar vanaf de buitenkant als de deur dicht zit en van de binnenkant als de deur 

open staat. Door gebruik te maken van zowel het whiteboard als de glazen deur wil het XVIIe 

bestuur het voor de leden gemakkelijker maken om te zien wanneer de activiteiten van 
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Studievereniging Umoja zullen plaatsvinden. Ook leden zonder sociale media hebben immers 

toegang tot de Umojakamer. 

Daarnaast wil het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja posters laten maken door 

de promotiecommissie voor een aantal van de grotere activiteiten die Studievereniging Umoja 

organiseert. Tenslotte dienen de posters ook als aankleding van de Umojakamer. Ze zullen aan 

het prikbord gehangen worden.  

Ook wil het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja het gebruik van WhatsApp 

verhogen door vaker reminders van de activiteiten van Studievereniging Umoja te sturen. Dit 

houdt in dat er één WhatsApp bericht zal worden gestuurd op de dag dat het promotiemateriaal 

op sociale media wordt gezet, dat is ongeveer twee weken voordat de activiteit plaatsvindt. Het 

XVIIe bestuur wil dat er op de dag voor de activiteit nogmaals een Whatsapp-bericht over de 

activiteit wordt gestuurd. Het XVIIe wil aan de hand van de halfjaarlijkse enquête peilen of de 

promotie via de Umojatelefoon als prettig ervaren wordt. Zo niet, dan zal de manier van 

promotie heroverwogen worden. Het XVIIe bestuur wil voorkomen dat de promotie als spam 

wordt ervaren. 

Voor de grotere activiteiten, waar ook posters voor worden gemaakt, wil het XVIIe 

bestuur der Studievereniging Umoja een Whatsapp-bericht sturen met in de ‘bijlage’ de poster. 

Op deze manier wil het XVIIe bestuur de Whatsapp-berichten in het oog laten springen. 

Whatsapp heeft een functie waarmee foto’s kunnen worden verstuurd, vervolgens maar een 

keer bekeken kunnen worden, en niet in iemands fotogalerij belanden. Door deze functie te 

gebruiken bij het meesturen van de posters, voorkomt het XVIIe bestuur onnodige spam en 

ongewenste afbeeldingen in de galerijen van de leden. De belangrijke informatie staat 

daarentegen nog steeds in de Whatsapp chat. 

 Het XVIIe bestuur wil de agenda op de website van Studievereniging Umoja aanpassen. 

Op dit moment kan de agenda op de website nog niet gelinkt worden aan je persoonlijke agenda 

app, zoals Google Calendar. Het nadeel hiervan is dat leden misschien de agenda vergeten te 

gebruiken. Door een andere agenda te gebruiken en leden de optie te geven om agenda’s te 

linken hoopt het XVIIe bestuur een zo prettig en toegankelijk overzicht te bieden aan de leden. 

Hiermee hoopt het XVIIe bestuur de opkomst van de activiteiten te verhogen.  

 

Welzijn 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja wil in het studiejaar 2022-2023 extra aandacht 

geven aan het thema mentale en fysieke welbevinden. Rekening houdend met de nasleep van 

COVID-19 ziet het XVIIe bestuur het als belangrijk om binnen de vereniging aandacht te 

schenken aan het welzijn van leden. Dit wil het XVIIe bestuur bereiken door bezig te gaan met 

bewustwording welzijn, welzijn en activiteiten, fitcommissie, en vertrouwenscontactpersoon. 

 

Bewustwording welzijn 

Het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja heeft vorig jaar al via Instagram haar speerpunt 

inclusie uitgedragen. Daarnaast heeft het XVIe bestuur al aandacht besteed aan mentale 

gezondheid. Het XVIIe bestuur gaat ook haar speerpunt, welzijn, uitdragen via Instagram 

stories; bijvoorbeeld door informatieve posts van andere accounts op het verhaal te zetten. 

Denk aan thema’s als de effecten van meditatie, 'superfoods’, de mentale gevolgen van corona 

of slaappatronen. Het XVIIe bestuur streeft naar in ieder geval één post per maand en maximaal 

één post per week.  

Specifiek op het gebied van gehoorbescherming gaat het XVIIe bestuur der 

Studievereniging Umoja bij het inschrijven en promoten - via Instagram - van een activiteit 

waar harde muziek bij komt kijken, het dragen van oordoppen aanraden. Zoals eerder gesteld 



12 

 

komen er weer posters voor een bepaald aantal activiteiten. Mocht deze posters draaien om een 

activiteit met harde muziek, dan zal op deze posters ook een herinnering staan om aan 

geluidsbescherming te denken. Tenslotte gaat het XVIIe bestuur de mogelijkheden voor dealtjes 

verkennen omtrent herbruikbare oordoppen. Met deze acties hoopt het XVIIe bestuur een 

bewustzijn te stimuleren omtrent de bescherming van gehoor. 

Welzijn en activiteiten 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja wil het thema welzijn verweven met enkele 

activiteiten. Via activiteiten kan er worden bijgedragen aan het welzijn van leden en kan er 

bewustzijn omtrent welzijn worden gecreëerd. Daarom wil het XVIIe bestuur meer activiteiten 

rondom het thema welzijn gaan stimuleren en organiseren.  

Ten eerste wil het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja middels een ‘Voorzitter 

Discussie Uurtje’ het thema welzijn ter sprake brengen onder de commissievoorzitters. Zoals 

eerder gesteld, streeft het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja naar een balans tussen 

aandacht voor welzijn en het informele karakter van een Studievereniging. Het XVIIe bestuur 

wil deze balans bereiken door geregeld welzijn, niet als oordeel maar als mogelijkheid, aan de 

orde brengen. Het doel is om via de ‘Voorzitter Discussie Uurtjes’ aan te zetten tot denken naar 

wat de mogelijkheden zijn binnen ieders eigen commissie om een of meerdere activiteiten 

rondom welzijn te organiseren.  

 Ten tweede wil het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja een groenten- of fruitdag 

te organiseren in de Umojakamer. Op groenten- of fruitdag zal er gedurende de pauze groente 

en/of fruit beschikbaar zijn in de Umojakamer. Deze dagen zullen vier keer in het jaar 

plaatsvinden en zullen door het bestuur georganiseerd worden. Fruit en groenten kunnen 

fungeren als gezonde tussendoortjes en daarom wil het XVIIe bestuur deze graag beschikbaar 

stellen aan de leden. Het XVIIe bestuur hoopt daarnaast dat deze dagen een extra motivatie 

zullen zijn voor leden om elkaar te ontmoeten in de Umojakamer. Er zal daarom gestreefd 

worden om groente- of fruitdagen te houden op dagen dat verschillende jaarlagen aanwezig 

zijn op de campus. 

 Ten derde gaat het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja tijdens de wellbeing-

week van de Radboud Universiteit de activiteit ‘vingerverven op muziek’ organiseren. Het 

XVIIe bestuur zal zich blijven oriënteren op activiteiten georganiseerd door de Radboud 

Universiteit die aansluiten op het thema welzijn. Vervolgens zal er door het XVIIe bestuur 

worden bekeken of het haalbaar is om bij te dragen aan deze activiteiten.  

Tot slot wil het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja het initiatief om een Umoja 

voetbalteam op te starten serieus in acht nemen en stimuleren. Het Umoja voetbalteam is niet 

een commissie maar een initiatief van enkele leden van Studievereniging Umoja. Als blijkt dat 

het initiatief momentum blijft behouden en genoeg leden zich willen aansluiten bij het 

voetbalteam dan zal het XVIIe bestuur hen ook gaan ondersteunen. Het XVIIe bestuur wil eerst 

onderzoeken hoe een verhouding tussen studievereniging Umoja en het voetbalteam kan 

worden vormgegeven. Dit wilt het XVIIe bestuur onder andere duidelijk proberen te maken 

door bij andere verenigingen te verkennen hoe deze verhouding bij hen werkt. Wanneer de 

verhoudingen en verantwoordelijkheden goed in kaart zijn gebracht, hoopt het XVIIe bestuur 

aan de opzet van het voetbalteam bij te kunnen dragen.  Dat houdt in dat het XVIIe bestuur dan 

via de website een inschrijf plek aanbiedt voor de leden en dat het XVIIe bestuur het 

voetbalteam zal helpen met het zoeken en onderhandelen met mogelijke sponsoren. Tenslotte 

zal het XVIIe bestuur dan een bedrag vrij maken voor de aanschaf van team-shirtjes. 
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Fitcommissie 

In het studiejaar 2021-2022 is de sportcommissie afgeschaft, aangezien deze meerdere jaren 

niet volledig gevuld kon worden. Er zou destijds binnen Studievereniging Umoja minder animo 

zijn geweest voor sportieve activiteiten. Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja heeft 

ondervonden dat er hernieuwde belangstelling is voor sportieve activiteiten onder de leden. Het 

XVIIe bestuur wil, met oog op het speerpunt welzijn, de meer sportieve kant van 

Studievereniging Umoja eer doen door de fitcommissie op te richten. De fitcommissie zal 

ervoor zorgen dat er in ieder geval enkele activiteiten georganiseerd zullen worden die draaien 

om welzijn. Hierdoor wordt de autonomie van andere commissies behouden.  

Waar de sportcommissie draaide om sport, draait de fitcommissie om fitheid. Onder 

fitheid kunnen heel veel dingen vallen, waaronder sport, maar bijvoorbeeld ook creatieve 

uitingen of ontspanningsactiviteiten. Het XVIIe bestuur denkt daarom dat de fitcommissie een 

duurzamere commissie is dan de sportcommissie. De activiteiten van de fitcommissie zullen 

breder georiënteerd zijn. Dit trekt mogelijk ook leden aan die normaal niet warmlopen voor 

een sportactiviteit.  

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja maakt voor de fitcommissie vier 

activiteiten vrij over het jaar. Van deze vier activiteiten verwacht het XVIIe bestuur minimaal 

één activiteit omtrent fysieke gezondheid en één activiteit omtrent mentale gezondheid. Hoe 

deze activiteiten worden ingevuld of waar de grens tussen fysieke gezondheid en mentale 

gezondheid wordt getrokken, zal liggen bij de fitcommissie zelf. Deze interpretatievrijheid is 

volgens het XVIIe bestuur belangrijk, omdat het XVIIe bestuur niet kan, noch wil invullen voor 

leden wat welzijn of fitheid is en hoe men naar een gezonde levensstijl kan streven. Verder wil 

het  XVIIe bestuur de Batavierenrace herintroduceren als grote activiteit van de fitcommissie. 

Via een Instagram poll bleek dat hier genoeg  animo voor is. Daarnaast heeft de fitcommissie 

zelf ook aangegeven dit een leuke activiteit te vinden om te organiseren en om aan deel te 

nemen.  

 

Vertrouwenscontactpersoon 

Het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja is in het studiejaar 2021-2022 bezig geweest 

met het zoeken naar en opleiden van vertrouwenscontactpersonen. Leden kunnen bij 

vertrouwenscontactpersonen terecht met persoonlijke zaken, waarna de 

vertrouwenscontactpersoon een inschatting kan maken wat een wijze vervolgstap zou kunnen 

zijn voor de desbetreffende persoon. Het XVIIe bestuur zal hierop voortbouwen door tijdens 

haar Beleids-ALV de eerste vertrouwenscontactpersoon in te stemmen. Deze persoon heeft de 

opleiding tot vertrouwenscontactpersoon al voltooid.                                      

In lijn met het reglement is het streven om in totaal twee vertrouwenscontactpersonen 

aan te stellen in het studiejaar 2022-2023, via een instemming op een ALV. Daarnaast zullen 

de vertrouwenscontactpersonen op de sociale media, de website en nieuwsbrief van 

Studievereniging Umoja bekend worden gemaakt en wil het XVIIe bestuur de 

vertrouwenscontactpersonen voorstellen via een promotiepraatje. Het XVIIe bestuur wil de 

vertrouwenscontactpersonen van Studievereniging Umoja in contact brengen met 

vertrouwenscontactpersonen van andere studieverenigingen, zodat ze elkaar kunnen 

ondersteunen. 
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Algemene zaken 

De Umojakamer  

Als middelpunt van Studievereniging Umoja wil het XVIIe bestuur dat de Umojakamer een 

fijne plek is voor leden om te kunnen ontspannen. De Umojakamer speelt een centrale rol in 

het samenbrengen van leden van Studievereniging Umoja. Het XVIIe bestuur wil verschillende 

dingen implementeren om de ontspanning van leden en de verbinding tussen leden te 

bevorderen. 

Ten eerste wil het XVIIe bestuur leden betrekken bij de Umojakamer door leden een 

inbreng te geven in de aankleding van de Umojakamer. Het XVIIe bestuur wil tijdens de 

eerstvolgende ludieke actie een canvas aanbieden waar tekeningen op kunnen worden gemaakt 

en leuke en lieve woorden/zinnen geschreven kunnen worden. Zo betrekt het XVIIe bestuur de 

leden bij het eigen maken van de Umojakamer. Het XVIIe bestuur gaat onderzoeken of het 

mogelijk is om dit canvas aan de linkerwand te hangen.  

Ten tweede wil het XVIIe bestuur de Umojakamer als plek van ontspanning verder 

uitbreiden door verschillende materiële spullen toe te voegen . Zo heeft het XVIIe bestuur een 

schaakbord toegevoegd en streeft het XVIIe bestuur om meer tweedehands gezelschapsspellen 

voor de Umojakamer te vinden. Ook zullen spellen die nu al aanwezig zijn in de Umojakamer 

regelmatig een prominentere plek krijgen. Het spelen van spellen ziet het XVIIe bestuur als een 

laagdrempelige manier om in contact te komen met andere leden. Daarnaast heeft het XVIIe 

bestuur de Umojakamer een andere opstelling gegeven, door de lange kant van grote werktafel 

te verschuiven naar de rechtermuur. Hierdoor is er meer ruimte in het midden van de kamer 

ontstaan, waardoor leden gemakkelijker hun stoelen kwijt kunnen. Het XVIIe bestuur wil de 

mogelijkheid onderzoeken om zitkussens toe te voegen in de Umojakamer. Het XVIIe bestuur 

hoopt dat de zitkussens nog meer zitmogelijkheden en zitcomfort zullen bieden voor leden. Als 

laatste toevoeging hoopt het XVIIe bestuur planten in leven te kunnen houden op de 

Umojakamer. Planten zorgen volgens het XVIIe bestuur voor meer levendigheid en een 

huiselijkere sfeer in een kamer. Om kosten te besparen en de planten een verhaal te geven, wil 

het XVIIe bestuur enkele eigen stekjes plaatsen op de Umojakamer.  

Merchandise  

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja zal de merchandise van eerdere jaren proberen 

te verkopen. Er is vooral vraag naar de Antreau truien en de hoodies van vorig jaar. Het XVIIe  

bestuur zal ook de oude t-shirts en tassen proberen te verkopen. Daarnaast heeft het XVIIe 

besloten dat de zonnebrillen onverkoopbaar zijn. Tijdens de introweek zijn ze nog extra 

gepromoot, zowel op de sociale media en mondeling. Dit had echter geen effect. Daarom zullen 

deze op een ludieke actie worden weggegeven. Het XVIIe gaat de truien en hoodies extra 

promoten tijdens de wintermaanden. Daarnaast wil het XVIIe  bestuur dit studiejaar nieuwe 

merchandise gaan uitbrengen. Het XVIIe  bestuur gaat zich samen met de promotiecommissie 

voornamelijk oriënteren op sokken en nieuwe t-shirts. 
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Voorzitter  

Alumni activiteit 

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

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

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het doel is om net als een aantal jaar geleden een Alumni 

Coach Café te organiseren. Deze activiteit zal in het tweede semester plaatsvinden. 

Studievereniging Umoja zal zowel deelnemen aan de Nederlandstalige Alumni Coach Café 

versie als de Engelstalige versie. Zo kunnen ook de Engelstalige masterstudenten van CAOS 

bereikt worden. Al voor de vakantie heeft er een vergadering plaatsgevonden waar we zijn 

begonnen met het maken van afspraken. Op 18 oktober is de eerstvolgende vergadering, waarin 

er waarschijnlijk duidelijkere afspraken gemaakt zullen worden. 

Vice-penningmeester 

De voorzitter is net als in voorgaande jaren de vice-penningmeester. Er is hiervoor gekozen, 

omdat de voorzitter zo goed zicht heeft op de financiële zaken van Studievereniging Umoja, 

en bij uitval van de penningmeester de taken gemakkelijker kan overnemen. Dit jaar heeft vice-

penningmeester de Conscribo-cursus gevolgd, om de precieze werking van Conscribo te leren. 

Elke periode wordt er een bijeenkomst gehouden tussen de penningmeester en de voorzitter. 

Tijdens deze bijeenkomsten zal de vice-penningmeester enkele taakjes in Conscribo uitvoeren 

en/of meekijken met de taken van de penningmeester, zodat de opgedane kennis niet verleerd 

wordt. Ten slotte zal de vice-penningmeester de halfjaarlijkse en de jaarlijkse bijeenkomst van 

de kascontrolecommissie bijwonen. 

 

Commissiemarkt 

Dit jaar heeft de voorzitter de commissiemarkt georganiseerd. Deze kon na twee jaar eindelijk 

weer via een “marktkraampjes” principe georganiseerd worden. De voorzitter heeft nog een 

promotiepraatje gehouden in het college dat vlak voor de commissiemarkt plaatsvond. Dit heeft 

waarschijnlijk bijgedragen aan een hoge opkomst voor de commissiemarkt. Vanwege 

duurzaamheids redenen zijn er geen papieren inschrijflijsten rond gegaan, maar hebben het 

XVIIe bestuur en de oud-commissieleden de aanwezigen gewezen op het inschrijfformulier dat 

op de website staat.  

 

Commissies: 

Ouderdagcommissie 

Dit jaar zal de voorzitter de verantwoordelijkheid dragen over de ouderdagcommissie. De 

ouderdag wordt eens in de twee jaar georganiseerd. Twee jaar geleden was er vanwege 

COVID-19 een online editie van de ouderdag. Aangezien een fysieke editie dus al vier jaar 

geleden plaatsvond, zal de voorzitter nauw betrokken blijven bij de commissie. Het draaiboek 

blijkt op sommige aspecten verouderd, waardoor extra ondersteuning door de voorzitter 

noodzakelijk is. Er zal daarnaast via de commissiecontactenlijst worden gezocht naar iemand 

die vier jaar geleden betrokken is geweest bij het organiseren van deze activiteit.  

 

Statutencommissie 

De voorzitter is lid van de statutencommissie. Deze commissie is dit jaar opgericht, aangezien 

het nodig is om wijzigingen in de statuten aan te brengen. In deze commissie zitten naast de 

voorzitter nog drie oud-bestuursleden. Samen gaan zij onderzoeken wat er moet worden 

gewijzigd. Daarnaast zullen zij ook kijken in hoeverre er wijzigingen moeten worden 

toegebracht aan het Huishoudelijke Regelement. Wanneer het duidelijk is wat er gewijzigd 
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gaat worden, kan er worden ingeschat wat een haalbare doelstelling kan zijn voor dit 

collegejaar. 
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Secretaris  

Website 

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

weer de kalender bij zoals het vorig jaar ook is gedaan door het XVIe bestuur. Het verschil is 

dat er dit jaar gewerkt zal worden met Google Calendar, omdat dit het mogelijk maakt voor de 

leden om de activiteiten van Studievereniging Umoja met een handeling in hun agenda te 

zetten. Bovendien wordt de agenda automatisch bijwerkt in de agenda's van de leden op het 

moment dat de planning zou worden aangepast of aangevuld. De secretaris houdt ook 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 makkelijk contact met elkaar opnemen en elkaar verder helpen. Het 

Umojanenboek zal dit jaar gepromoot worden via de sociale media en de nieuwsbrief. 

 

Boeken 

Het XVIIe bestuur zet de boekenverkoop via Dekker van de Vegt door, want de samenwerking 

is fijn verlopen. 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. Hetzelfde zal de secretaris doen voor het tweede semester. 

 

Commissies: 

Informele Activiteitencommissie 

Het XVIIe bestuur wil net als vorig jaar elke maand een informele activiteit te organiseren, 

zoals het XVIe bestuur dat heeft geadviseerd. Het XVIIe bestuur streeft ernaar om Umoja’s Got 

Talent, het Kerstdiner en de Eindbarbecue te organiseren. Ook organiseert het bestuur aan het 

begin van het jaar zelf een Filmavond, omdat er op het moment van organiseren nog geen 

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

 

PAO-Commissie 

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

bestuur. De secretaris van het XVIIe bestuur dient als commissiebegeleider. Dat betekent dat 

de secretaris verantwoordelijk is voor het publiceren van de afleveringen op de website en 

Spotify. Het streven is om elke maand een podcast te publiceren, met een vaste 

publicatiedatum. De secretaris zal aan het begin van het jaar met de commissie afstemmen 

welke dag van de maand goed uitkomt voor de commissieleden. 

 

Promotiecommissie 

De secretaris van het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja is dit jaar de begeleider van 

de promotiecommissie en zal 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, het ontwerpen van de merch, het 

bijhouden van het promotieschema en het schrijven van de nieuwsbrief. Bij de posts op de 

sociale media en het ontwerp van de nieuwsbrief maakt de promotiecommissie gebruik van een 

huisstijl, zoals vorig jaar is geïntroduceerd. Dit jaar is er echter wel voor gekozen dat de 

commissie vrij is in het gebruik van kleuren, zolang de achtergrond van het bericht altijd groen 

is.  

Dit jaar wil het XVIIe bestuur het gebruik van Instagram reels introduceren. Dit is 

voornamelijk bedoeld als terugblik op de activiteiten, maar het kan ook gaan om informatieve 

video’s. De informatieve video’s zouden kunnen bestaan uit een tutorial Sponsorkliks of een 
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UK-Tour. Deze video’s zullen dan waarschijnlijk door het bestuur gemaakt worden. De 

terugblikken op activiteiten worden door de Promotiecommissie gemaakt.  

Afgelopen jaren is er geen tot heel weinig interactie geweest vanuit leden via Facebook. 

Dit kan te maken hebben met de COVID-19 pandemie, maar de laatste jaren is de populariteit 

van Facebook onder jongeren afgenomen en lijkt het meer verschoven te zijn naar Instagram. 

Om de pagina te laten verstoffen vindt het bestuur zonde. Daarom heeft het XVIIe bestuur 

besloten de Facebookpagina van Studievereniging Umoja te synchroniseren met het Instagram-

account van Studievereniging Umoja. Dit houdt in dat de Instagram stories en posts ook op de 

Facebookpagina van Studievereniging Umoja geplaatst worden. Dit gaat het XVIIe bestuur na 

een half jaar herzien en dan besluiten of het beter is om het Facebookaccount op dezelfde 

manier te blijven gebruiken, of te verwijderen of op inactief te zetten. 

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

promotiecommissie. Dit jaar gaat de promotiecommissie aan de slag met het vernieuwen van 

de inhoud van de nieuwsbrief. Alles wat er vorig jaar in stond, zal er in blijven staan. Maar er 

zullen nieuwe rubrieken bijkomen. Hierover is de commissie aan het brainstormen. De 

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

Het XVIe bestuur heeft afgelopen jaar stappen ondernomen om de promopraatjes in 

samenwerking tussen bestuur en vakgroep te organiseren. Hier wil het XVIIe bestuur op 

voortbouwen, omdat mond-op-mond reclame het best werkt voor een hogere opkomst bij een 

activiteit. Het inplannen van promopraatjes bleek in het afgelopen jaar best lastig, maar het 

XVIIe bestuur acht het wel van belang deze door te zetten. Om te voorkomen dat 

promotiepraatjes achterwege gelaten worden zullen ze in overleg met de commissie worden 

ingepland door de secretaris der Studievereniging Umoja. Dit wordt gedaan met het streven te 

zorgen voor meer duidelijkheid en professionaliteit. De secretaris heeft namelijk direct contact 

met de leden van de promotiecommissie. Bij de promotiepraatjes is het streven dat ze aan het 

begin van elke periode ingepland worden.   

 

Weekendcommissie 

Het Umojaweekend is op het moment van schrijven al ingepland en gereserveerd van 18 t/m 

20 november bij Kampeerboerderij de Roezeberg. Het XVIIe bestuur heeft besloten dit al voor 

het opzetten van de commissies te regelen, omdat het heel lastig is om op korte termijn een 

accommodatie te boeken. Veel accommodaties zullen dan al vol zijn, of heel duur. Op deze 

manier hoopt het XVIIe bestuur de Weekendcommissie te ontlasten, zodat zij met een gerust 

hart aan de slag met de overige taken van de commissie.  
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Penningmeester 

Kascontrolecommissie 

Het collegejaar 2022-2023 zal de kascontrolecommissie bestaan uit: Ellen van Werkhoven (oud 

penningmeester van het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja), Linde Oomens (voorzitter 

en vice-penningmeester van het XVIe bestuur der Studievereniging Umoja) en Femke Kogels 

(oud penningmeester van de introductiecommissie 2020-2021). Normaal gesproken is het 

gebruikelijk dat de penningmeester van voorgaand jaar in de kascontrolecommissie komt. Daar 

is dit jaar niet voor gekozen aangezien Annemeijne de Kruijf (oud penningmeester van het 

XVIe bestuur der Studievereniging Umoja) een halfjaar naar het buitenland gaat. Het nadeel 

hiervan is dat de penningmeester van het voorgaande jaar naar vermoeden de meest actuele 

kennis heeft over de financiële status van Studievereniging Umoja. Deze afwezigheid wordt 

gecompenseerd door de expertise van Linde Oomens. Zij heeft namelijk als interim 

penningmeester de laatste periode van studiejaar 2021-2022 het penningmeesterschap volledig 

overgenomen. Om deze reden is er voor Linde Oomens als lid van de kascontrolecommissie. 

In de afwezigheid van Annemeijne de Kruijf heeft Ellen van Werkhoven de inwerking verzorgd 

voor de huidige penningmeester. Dit is goed bevallen en daarom is er voor Ellen van 

Werkhoven als lid van de kascontrolecommissie. Tenslotte is er voor Femke Kogels gekozen 

omdat zij afgelopen jaar ook als kascontrolecommissie lid heeft laten zien dat ze bereikbaar, 

precies en betrouwbaar is omtrent kascontroles. 

 

Umoja telefoon 

In lijn met voorgaande jaren zal de Umoja telefoon het gehele jaar in handen zijn van de 

penningmeester. De penningmeester heeft de telefoon nodig voor het verzenden van 

betaalverzoeken en promotiemateriaal. In tegenstrijd met het advies van het XVIe bestuur der 

Studievereniging Umoja zal het XVIIe bestuur geen nieuwe telefoon aanschaffen. De reden 

hiervoor is dat het XVIIe bestuur weinig ongemak ervaart aan de beperkingen van de huidige 

Umoja telefoon. Op ten duur zal de Umoja telefoon wel dermate verouderd zijn dat deze 

vervangen moet worden. Daarom zal het XVIIe bestuur, net als het het XVIe bestuur, geld 

reserveren voor de aanschaf van een nieuwe telefoon in de toekomst. 

 

Commissies: 

Stedentripcommissie 

De penningmeester neemt dit jaar verantwoordelijkheid voor de stedentripcommissie. In lijn 

met voorgaande jaren zal de stedentrip ook dit jaar de heen- en terugreis met andere 

vervoersmiddelen dan het vliegtuig reizen. Hierdoor is echter de maximale afstand van de stad 

die bezocht gaat worden gelimiteerd. Een gedeelte van de reiskosten van de stedentrip zal 

worden gesubsidieerd door de koepelvereniging SOFV, zo wil het XVIIe bestuur de kosten van 

de stedentrip beperken. We streven ernaar om uiteindelijk met 40 leden op reis te kunnen.  

Introductiecommissie 

De introductieweek is, naar zeggen van het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja, 

uitstekend verlopen. De introductiecommissie en mentoren lieten veel flexibiliteit en 

enthousiasme zien. Het XVIIe bestuur vermoed dat de inzet van alle helpende handen tijdens 

de introductieweek hebben bijgedragen aan een goede eerste kennismaking met de eerstejaars. 

Het XVIIe bestuur evalueert dat het programma divers en vol was, soms te vol. Dit kwam, 

volgens de introductiecommissie als het XVIIe bestuur, doordat er te weinig rekening was 

gehouden met fietstijden en afstanden tussen activiteiten. Het XVIIe bestuur neemt dit mee voor 
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de organisatie van de introductieweek te 2023. De penningmeester, die dit jaar verantwoording 

draagt voor de introductiecommissie, zal daarom extra meekijken met de logistieke planning 

van de introductieweek. De introductiecommissie van 2023 zal, net als voorgaande jaren, in 

begin maart worden opgestart. Tenslotte zal de introductiecommissie het after-intro feest 

organiseren in het studiejaar 2023-2024. 

 

Fitcommissie 

De fitcommissie trok bij de commissiemarkt veel interesse en uiteindelijk is de commissie 

gevormd met vijf leden. Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja vermoedt dat nieuwe 

commissies extra handvatten nodig hebben om op te starten. Daarom heeft het XVIIe bestuur 

de fitcommissie al ideeën meegegeven als inspiratie om zelf met activiteiten te komen. De 

fitcommissie is niet verplicht om zich te laten leiden door deze ideeën. De penningmeester is 

het contactpersoon van de commissie. Deze zal in de opstart fases extra attend zijn om de 

commissie te helpen opstarten. Dit jaar zal de penningmeester verantwoordelijkheid dragen 

voor de fitcommissie. Een verdere uitwerking van de fitcommissie is te vinden op pagina 14. 
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Coördinator Externe Betrekkingen 

Professionalisering en versterken externe samenwerkingen 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja gaat zich focussen op het versterken van de 

relatie tussen Studievereniging Umoja en externe partijen zoals de vakgroep en bedrijven waar 

dealtjes of andere samenwerkingen mee in gang zijn. Het XVIIe bestuur heeft de intentie dit te 

bereiken door onder andere de dealtjes en sponsoring uit te breiden en in te zetten op 

professionalisering. Deze focus is in lijn met het speerpunt samenwerking en communicatie. 

Via een tussentijdse evaluatie wil het XVIIe bestuur de relaties met externen versterken. 

Dit houdt in dat de CEB minimaal één keer in het studiejaar 2022-2023 langsgaat bij partners 

om te bespreken of de samenwerking op een prettige manier verloopt. De CEB zal na een 

halfjaar langsgaan bij de nieuwe stamkroeg. De evaluatie zal bij de andere partners aan het eind 

van het jaar plaatsvinden. Mocht het nodig zijn kan een evaluatie ook eerder plaatsvinden. 

Visitekaartjes zijn ook een manier om bij te dragen aan professionalisering. Met het 

gebruik van visitekaartjes hebben partners gelijk alle nodige informatie van Studievereniging 

Umoja binnen handbereik. Een nadeel van papieren visitekaartjes is dat deze niet duurzaam 

zijn. Als oplossing wil het XVIIe bestuur twee digitale visitekaartjes maken, één voor 

Studievereniging Umoja en één voor de CEB. Hier zijn diverse apps voor te gebruiken, zoals 

‘QRcard’. De QR-code staat op het digitale visitekaartje en die stuurt de scanner door naar alle 

belangrijke info van de Studievereniging Umoja of de CEB, zoals mailadressen, locatie en 

website. 

 

Vakgroep 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja wil duidelijke en efficiënte communicatie 

bevorderen tussen de vakgroep en het bestuur. Het XVIIe bestuur heeft daarom een 

contactenlijst opgestuurd naar de vakgroep en heeft een soortgelijke lijst ontvangen vanuit de 

vakgroep. De lijsten zorgen ervoor dat beide partijen weten wie er voor welke zaken bereikt 

kan worden en dit voorkomt verwarring voor de vakgroep en het XVIIe bestuur.  

De vakgroep heeft het XVIIe bestuur er op geattendeerd dat docenten het waardevol en 

leuk vinden om op de hoogte te zijn van waar de CAOS-studenten mee bezig zijn. Het XVIIe 

bestuur heeft een aantal kanalen waarmee dit mogelijk gemaakt kan worden. Ten eerste wordt 

de vakgroep net zoals voorgaande jaren op de hoogte gebracht van de activiteiten door middel 

van de docentennieuwsbrief. Ten tweede zal de CEB ook één week voor de stafvergadering 

een lijst met mededelingen en activiteiten doorgeven aan het betreffende contactpersoon binnen 

de vakgroep. Deze persoon zal deze punten dan tijdens de vergadering benoemen. Via deze 

kanalen zullen de stafleden op tijd op de hoogte zijn van activiteiten waarbij zij uitgenodigd 

zijn. Dit alles kan resulteren in een sterke en hechte samenwerking en kan (in)formeel contact 

tussen de docenten en CAOS-studenten bevorderen. 

Tot slot wil het XVIIe bestuur met de vakgroep overleggen of zij interessante CAOS 

gerelateerde activiteiten aan de CEB door kunnen geven. Op deze manier zullen CAOS-

studenten hier makkelijker in meegenomen kunnen worden. 

 

Vaste kroegen 

De eerste borrel van het studiejaar 2022-2023 heeft plaatsgevonden in de nieuwe stamkroeg: 

Café van Ouds. Tijdens de eerste borrel kreeg het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja 

positieve reacties over de sfeer, aanwezigheid van spellen en de deals voor fris en bier. 

Daarnaast zijn de zitmogelijkheden in Café van Ouds geschikt voor een borrel sfeer.  
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De CEB is bezig met het zoeken naar een feestcafé. De locatie voor feesten moet op 

tijd vastgesteld worden, omdat er anders geen plek meer is. Het XVIIe bestuur wil de 

feestcommissie echter graag de vrijheid geven om hier ook over na te denken en beslissingen 

in te kunnen maken. Aangezien de kroegentocht tijdens de introductieweek een succes was bij 

Café Tappers en Bascafé, die onder dezelfde contactpersoon vallen, is er een samenwerking 

met hen als feestcafé opgestart. Tijdens de eerstvolgende feesten zullen leden van Umoja bij 

Café Tappers korting ontvangen op (glutenvrij)bier. Het XVIIe bestuur gaat de mogelijkheden 

voor verdere sponsoring en kortingen bij Café Tappers en Bascafé ontdekken. 

Vorig studiejaar 2021-2022 beviel de muziek tijdens borrels en feesten de leden niet 

altijd goed. Tijdens de beleids-ALV van 4 oktober 2021 werd hierover gesproken. Enkele leden 

vertelden dat de muziek tijdens de borrel meer als feestmuziek aanvoelde en vertelden dat 

sommige leden de Hollandse muziek niet graag hoorden. Er werd toen een suggestie gedaan 

om een poll op Instagram te zetten met de vraag wat voor muziek leden graag willen horen 

tijdens een borrel of feest en om een soort ‘Umoja afspeellijst’ op Spotify te maken 

voorafgaand aan een feest. Het XVIIe bestuur wil hier graag op inspelen en zal de 

mogelijkheden voor muziek met de feest en borrelcafés bespreken. Tevens leek de muziek bij 

Café Tappers onder de leden tijdens de introductieweek goed in de smaak te vallen. 

 Net als voorgaande jaren streeft het XVIIe bestuur ernaar minimaal één (karaoke)borrel 

te organiseren bij Café Van Deelen. Hier zal Studievereniging Umoja sponsoring voor 

ontvangen. Dit kan een borrel zijn die voorkomt in de Dealrouler, als een activiteit van de 

informele activiteitencommissie of een (extra) borrel die de feestcommissie organiseert, zoals 

een ‘after stedentrip borrel’. 

 

Dealtjes 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja zal op zoek gaan naar nieuwe deals en zal 

duurzaamheid net als het XVIe bestuur in gedachte houden bij het sluiten van nieuwe deals. 

Door het uitbreiden van de deals wordt de reikwijdte van Studievereniging Umoja groter. De 

CEB en de acquisitiecommissie zullen inzetten op het uitbreiden van winkel- en activiteiten 

deals. Het doel hierbij is om het aantal winkel- en activiteiten deals tot een vergelijkbaar aantal 

te krijgen als de café dealtjes. Activiteiten deals zijn vrije tijd deals zoals bij LaserQuest of 

Café Pool.  

Het XVIIe bestuur laat de acquisitie vrij om te brainstormen voor leuke deals of 

mogelijkheden voor sponsoring. Hier zal de CEB net als voorgaande jaren bij helpen en aan 

meewerken. Het XVIIe bestuur heeft een aantal deals die zij graag willen realiseren. De eerste 

is de duurzame deal bij Veggie India. Tijdens de introductie zijn de mogelijkheden voor een 

deal al kort besproken. De samenwerking met Veggie India en het vegetarische/veganistische 

eten beviel goed. Tot slot gaat de CEB met de acquisitiecommissie, in lijn met het speerpunt 

welzijn, deals verkennen voor oordoppen. 

 

Commissies 

Acquisitiecommissie 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja heeft als doel gesteld €1.190 aan sponsoring te 

werven. Dit bedrag zal onder andere door de loterij die de acquisitiecommissie wederom zal 

organiseren opgehaald worden. Daarnaast ontvangt Studievereniging Umoja sponsoring van 

Dekker van de Vegt en wanneer er een borrel bij Café van Deelen georganiseerd wordt. 

De acquisitiecommissie zal drie activiteiten organiseren: het Gotcha spel, de Dealrouler 

en de loterij.  De verwachte winst van Gotcha is in het sponsordoel opgenomen. Door middel 

van de Dealrouler hoopt het XVIIe bestuur de populariteit van de deals te bevorderen. Daarnaast 

zal de acquisitiecommissie vlogs maken over dealtjes voor ditzelfde doel. 
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In lijn met de focus op professionalisering gaat het XVIIe bestuur de opties voor een 

(gratis) training bij AEGEE-Europe of AKKU voor de acquisitiecommissie verkennen.  

 

Formele activiteitencommissie 

CEB is het aanspreekpunt vanuit het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja voor de 

formele activiteitencommissie vanwege haar externe contactenlijst. De CEB zal dus niet actief 

deelnemen aan de formele activiteitencommissie. De formele activiteitencommissie zal drie 

kleine activiteiten en twee grote activiteiten organiseren in het studiejaar 2022-2023. 

 

Feestcommissie 

De feestcommissie gaat de borrels en feesten organiseren. De maandelijkse borrels zullen in 

de nieuwe stamkroeg plaatsvinden: Café van Ouds. De commissie organiseert het eindfeest en 

zal daarnaast betrokken zijn bij het organiseren van de volgende feesten: S-cape, Proud 2 be 

faudt en het “MUG” gala. Deze feesten, buiten het eindfeest, worden samen met andere 

studieverenigingen georganiseerd.  

Voor de coronapandemie was de eerste borrel na de kerstvakantie de kroegentocht, dit 

is iets wat de CEB gaat voorstellen aan de feestcommissie, zodat de commissie dit weer kan 

oppakken.   

 

Congrescommissie 

Tijdens de zomervakantie van 2022 is gesproken over de organisatie van een congres door 

Studievereniging Umoja en Studievereniging Mundus. Beide partijen waren enthousiast. 

Helaas heeft het bestuur van de Studievereniging Mundus aangegeven geen plek in hun 

planning te hebben voor een congres. In het verleden zijn er congressen georganiseerd samen 

met Studievereniging Ipso Facto. Aangezien een congres met Studievereniging Mundus niet 

meer mogelijk is, heeft de CEB contact opgenomen met Studievereniging Ipso Facto en gaat 

het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja de mogelijkheden voor een samenwerking met 

hen bekijken. 

De CEB heeft het streven een passieve rol te spelen binnen dit congres aangezien het 

XVIIe bestuur bestaat uit vier bestuursleden. De CEB streeft ernaar om te helpen bij de opstart 

van de commissie en bij het contact met Studievereniging Ipso Facto. Aangezien de 

congrescommissie momenteel bestaat uit drie leden zal het kunnen zijn dat de CEB een 

actievere rol moet gaan spelen binnen de congrescommissie. Dit zal de CEB ter zijner tijd 

bespreken met de congrescommissie, het XVIIe bestuur en wanneer gepast ook met 

Studievereniging Ipso Facto.  

 

Opleidingscommissie (OLC) 

In lijn met voorgaande jaren neemt de CEB plaats als schaduwlid in de OLC. De CEB is de 

schakel tussen Studievereniging Umoja en de OLC. De CEB zal bij minimaal één vergadering 

aanwezig zijn en streeft ernaar de OLC te faciliteren waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld in de 

vorm van promotie voor OLC-activiteiten. 

 

LinkedIn 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja wil zich meer gaan focussen op het bijhouden 

van de LinkedIn pagina van Studievereniging Umoja. Via LinkedIn kan het bestuur of de 

desbetreffende commissie gemakkelijk contact leggen met CAOS-alumni en sprekers voor 

onze formele activiteiten. Daarnaast straalt een actieve LinkedIn pagina professionaliteit uit en 

zorgt het voor naamsbekendheid. Daarom zal het XVIIe bestuur of een commissielid van 

formeel, net zoals voorheen, frequent updates plaatsen over de formele activiteiten. Daarnaast 
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komen er ook korte verslagen van andere activiteiten waarbij de inhoud relevant is. Dit zijn 

momenten zoals een bezoek aan een NGO tijdens de stedentrip. In deze korte verslagen zullen 

de sprekers en/of alumni genoemd en getagd worden. 

 

Contacten met andere studieverenigingen  

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja bestuur acht het belangrijk de goede banden 

tussen Studievereniging Umoja en haar broederverenigingen te onderhouden en versterken. 

Het XVIIe bestuur streeft ernaar om met geïnteresseerde broertjes verenigingen een activiteit 

te organiseren in de Common Ground van het Maria Montessori Gebouw. Daarnaast is het 

XVIIe bestuur actief betrokken bij onze broederverenigingen met het organiseren van het S-

Cape feest, dat gecoördineerd wordt door N.K.S.W. Kompanio. Ook zal het MUG-gala weer 

georganiseerd worden. Dit is een samenwerking met Studievereniging Mycelium en 

Studievereniging Den Geitenwollen Soc. 

Het contact met andere studieverenigingen zal het XVIIe bestuur, net als voorgaande 

jaren, warm houden door “Mengelmousse” met Mycelium, Postelein, BOW, ESV en Ismus te 

organiseren en “Proud 2b Faudt”  met Leonardo Davinci, Thalia, GSV en Cognac te 

organiseren. De organisatie van deze feesten moet deels nog worden opgezet, de CEB zal dan 

overleggen hoe groot haar rol zal zijn in de organisatie van de feesten. 

 

LaSSA 

Dit jaar neemt de CEB zitting in het LaSSA bestuur als algemeen bestuurslid. De LaSSA 

organiseert net zoals het studiejaar 2021-2022 dit jaar de volgende activiteiten: het Antropoloco 

feest, een careerevent en een congres. Helaas waren deze in verband met COVID-19 restricties 

deels online. De LaSSA gaat ervan uit dat de activiteiten in het studiejaar 2022-2023 weer 

allemaal fysiek plaats zullen vinden. 

 Het XVIIe bestuur streeft ernaar om de LaSSA meer onder de aandacht te brengen van 

de leden. De activiteiten van de LaSSA zullen net als voorgaande jaren voorkomen in de 

promopraatjes en op de sociale media van Studievereniging Umoja. Het XVIIe bestuur zal een 

Instagram Storypost maken met "gezocht: LaSSA lid" en daarna een filmpje toevoegen waarin 

de CEB kort uitlegt wat de taken van een LaSSA-lid zijn. Ook heeft de CEB informatie over 

de LaSSA doorgegeven aan de vakgroep omdat dit soort evenementen waardevol kunnen zijn 

voor hen. Daarnaast ziet het XVIIe bestuur dit ook als bevorderlijk voor het organiseren van 

formele activiteiten van de LaSSA. 

De CEB heeft de ambitie om de contributie van Studievereniging Umoja voor de 

LaSSA te verlagen. Dit komt doordat de LaSSA voorgaande jaren veel geld overhield. 

Daarnaast zijn de LaSSA activiteiten meestal in Utrecht, wat het voor Nijmeegse CAOS-

studenten minder aantrekkelijk maakt om bij de activiteiten aanwezig te zijn. Hier hoopt het 

XVIIe bestuur dus wel verandering in te brengen door de populariteit en naamsbekendheid van 

de LaSSA te vergroten. 

Vacatures 

Net als voorgaande jaren zal de CEB binnenkomende vacatures voor stages, banen en 

vrijwilligerswerk die interessant zijn voor CAOS-studenten op de website van 

Studievereniging Umoja plaatsen.  

De CEB ontvangt op het moment weinig vacatures. Daarom is de CEB langs geweest 

bij het secretariaat van CAOS en heeft gevraagd of zij relevante vacatures kunnen doorsturen 

naar het mailadres van de CEB. Hetzelfde zal de CEB doen bij het Studenten Informatiepunt 

(STIP). Ook streeft de CEB samen met de acquisitiecommissie ernaar om bedrijven te 

contacteren en zo meer relevante vacatures aan te kunnen bieden voor CAOS-studenten. 
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Vice-voorzitter 

Dit jaar zal de CEB, op aanraden van het XVIe bestuur, de functie van vice-voorzitter vervullen. 

Als de voorzitter wegvalt, zal de CEB een aantal taken overnemen van de voorzitter. De CEB 

heeft al ervaring met het leiden van vergaderingen omdat zij in het studiejaar 2021-2022 

voorzitter was van de reiscommissie. Daarnaast zal de CEB net als voorgaande jaren als vice-

voorzitter de evaluatiegesprekken voeren met de voorzitter. 
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Nawoord 

Het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja hoopt dat er met dit beleidsplan een duidelijk 

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

dankbaar voor de prestaties en inzet van alle voorgaande besturen. Het XVIIe bestuur verheugt 

zich dan ook op om in de voetsporen te mogen treden van voorgaande besturen, en hoopt 

Studievereniging Umoja verder op te bouwen. 

Tot slot wil het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja laten weten dat ze altijd 

openstaat voor op-of aanmerkingen van leden. Ook nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Het 

XVIIe bestuur heeft zin in komend jaar en hoopt haar leden vaak te mogen verwelkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marijn van Houtum  Voorzitter 

Roosmarijn Voskamp  Secretaris 

Rik van Iersel   Penningmeester 

Roos van der Kooi  Coördinator Externe Betrekkingen 

 

 


