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Voorwoord

Lectori Salutem,

Met trots presenteert het XXVIe bestuur der Faculteitsvereniging EOS haar
beleidsplan “Involving”. EOS bewijst jaar in en jaar uit waardevol te zijn voor
haar leden middels activiteiten en workshops. Met dit beleidsplan wil het
XXVIe bestuur de waarde die EOS heeft voor studenten behouden en verder
ontwikkelen.

Dit jaar staat het XXVIe bestuur voor verschillende uitdagingen. Ten
eerste is het een opgave om tijdens een pandemie de vereniging staande te
houden. Een aantal sociale activiteiten kunnen namelijk niet plaatsvinden in dit
jaar. Dit geeft de leden minder mogelijkheden om elkaar face-to-face te zien.
Daarnaast heeft EOS voor het eerst in haar geschiedenis te maken met een
hybride samenstelling van het bestuur. Dit brengt verschillende uitdagingen met
zich mee. De hybride samenstelling houdt in dat drie leden van het bestuur hun
taken op parttime basis uitvoeren en niet fulltime beschikbaar zijn voor EOS.
Desalniettemin zijn wij een gemotiveerde groep die met dit beleidsplan zich
volledig zal inzetten voor de vereniging.

Het beleidsplan zal dit jaar tijdens de 96ste algemene leden vergadering
gepresenteerd worden. De presentatie was uitgesteld als gevolg van te weinig
kennis rondom de gang van zaken binnen EOS bij een deel van het bestuur. Het
eerste deel van het academisch jaar heeft dit deel van het bestuur een
mogelijkheid gegeven meer inzicht te krijgen binnen EOS. Wij gaan vol
positieve energie en een hoofd vol ideeën dit uitdagende jaar tegemoet en aan de
hand van dit beleidsplan hopen wij de geweldige lijn van EOS door te zetten en
verder te ontwikkelen.

Met vriendelijk groet,

Het XXVIe bestuur der faculteitsvereniging EOS

Daniel van Dijk Voorzitter
Zhora Schorr Secretaris
Floris Lamb Penningmeester
Jeroen Boer Externe Betrekkingen
Emma Arayess Public Relations
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1. Inleiding

Het komende jaar voor EOS zal in het teken staan van de wederopbouw
na de corona crisis. Vorig jaar heeft het XXVe bestuur er alles aan gedaan om
zoveel mogelijk activiteiten te laten plaatsvinden, maar dit was lastig.
Uiteindelijk vonden in het vorige jaar voornamelijk externe of online
activiteiten plaats. Deze online activiteiten werden door de leden vaak minder
bezocht. Hierdoor verloren veel leden hun binding met EOS en hadden nieuwe
studenten niet de mogelijkheid EOS goed te leren kennen. Dit blijkt uit een
daling in het aantal commissieleden in het collegejaar 2020-2021 en een lagere
opkomst tijdens borrels en andere activiteiten.

Dit jaar is de pandemie nog steeds bezig. Op moment van schrijven is er
zelfs een mogelijke derde lockdown op komst. Dit levert voor studenten en ons
als bestuur veel onzekerheid op. Alle activiteiten vinden nu online of extern
plaats. Verder is er dit jaar sprake van een hybride bestuurssamenstelling. Het
bestuur bestaat uit twee fulltime leden en drie parttime leden. De parttime
bestuursleden zijn niet volledig beschikbaar voor EOS gerelateerde zaken. Ook
zijn de parttime bestuursleden niet altijd aanwezig op de universiteit. Dit is een
uitdaging voor ons in de communicatie en planning van activiteiten. Uit de
afgelopen maanden blijkt echter dat deze uitdaging goed opgelost kan worden.

Met het beleidsplan “Involving” wil het XXVIe bestuur de band tussen
EOS en haar leden herstellen en een nieuwe lichting actieve leden betrekken bij
de vereniging. Een grotere groep actieve leden draagt bij aan een hogere
opkomst tijdens activiteiten en een gevoel van saamhorigheid binnen de
vereniging. Ook zetten deze leden zich in door middel van het organiseren van
activiteiten voor de vereniging.  Met een lichting betrokken leden kan er in
aankomende jaren gebouwd worden richting een gezonde vereniging.

Onze visie en beleid zal verder worden toegelicht in het tweede hoofdstuk
aan de hand van vier subhoofdstukken: 2.1 Betrokkenheid actieve leden, 2.2
Activiteiten voor leden, 2.3 Zichtbaarheid en 2.4 Betrekken van externe
partners. Daarnaast zullen de algemene bestuurszaken worden toegelicht in het
derde hoofdstuk.
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2. Bestuursvisie

Aankomend jaar hebben wij, het XXVIe bestuur der faculteitsvereniging
EOS, de eer om de vereniging te besturen. Helaas zal EOS ook dit jaar nog
rekening moeten houden met verschillende maatregelen rondom de lopende
pandemie. Ondanks de verwachting dat de maatregelen zullen afnemen vanaf
2022, moet hier nog rekening mee worden gehouden bij fysieke activiteiten..
Afgelopen jaren was er, ondanks de inzet van vorige besturen, sprake van een
dalende lijn in commissieleden en opkomst bij activiteiten. In het beleidsplan
zal worden toegelicht hoe wij van plan zijn dit om te buigen.

De mogelijkheden rondom fysieke activiteiten zijn op moment van
schrijven erg beperkt. Dit zorgt voor veel onzekerheden rondom het organiseren
van activiteiten. Om zoveel mogelijk leden te bereiken en EOS toegankelijker
maken voor een grotere groep studenten  zal er een meer variatie worden
toegepast aan de activiteiten die EOS aanbiedt. Verder zien wij borrels als een
belangrijk aspect in de binding tussen EOS en haar leden. Daarom zal in het
beleidsplan ook aandacht uitgaan naar de borrels. Tot slot geeft EOS ook ruimte
voor gezellige evenementen. Meer toegankelijke evenementen zorgen voor
meer mensen en zo ook meer gezelligheid. Dit allen zal verder worden
toegelicht in hoofdstuk 2.1 Activiteiten

Het betrekken van leden binnen EOS is essentieel voor een vereniging.
Door deze basis actieve leden kan EOS de komende jaren beginnen aan de
wederopbouw na een paar lastige jaren. Om de huidige actieve leden te
stimuleren om actief te blijven, worden voor hen extra activiteiten
georganiseerd. Verder beschrijven wij in het beleidsplan hoe de kwaliteit van
activiteiten verhoogd kan worden. De nieuwe lichting studenten zal bereikt
moeten worden via de matchingsdagen en de introductieweek. Onze plannen
omtrent dit thema zullen verder worden uitgelicht in hoofdstuk 2.2 Opbouw
fundament

In hoofdstuk 2.3 zal het thema zichtbaarheid worden besproken. Het
bereiken van nieuwe en actieve leden is een belangrijk aspect van ons plan om
een stijgende lijn in te zetten met de vereniging. De potentiële nieuwe leden
zullen goed geïnformeerd moeten worden over wat EOS inhoudt en wat EOS
kan bieden tijdens de studententijd. Ook is het belangrijk dat externe
organisaties begrijpen wat EOS kan betekenen voor hen om zo een
samenwerking aan te kunnen gaan. Verder is het gebruik van sociale media erg
belangrijk en nuttig in het digitale tijdperk. Een goed verzorgd profiel met veel
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interactie is daar een belangrijk onderdeel van. In het hoofdstuk 2.3
Zichtbaarheid zal het lanceren van nieuwe merchandise en de rol van FoyEOS
voor studenten ook besproken worden.

Tot slot willen wij stappen zetten in de communicatie en samenwerking
met externe organisaties. Het hebben van de juiste sponsoren en openstaande
vacatures maakt een vereniging aantrekkelijk voor studenten en andere externe
organisaties. Om leden met verschillende studieachtergronden aan te spreken, is
het van groot belang  een divers aanbod van vacatures aan te bieden. De manier
waarop dit in gang gezet zal worden staat beschreven in hoofdstuk 2.4 Externe
partners

2.1 Betrokkenheid actieve leden

Wij willen dit academisch jaar EOS weer op een stijgende lijn zetten naar een
sterkere en gezondere vereniging. Het aantal commissieleden en actieve leden
die regelmatig naar activiteiten komen is de vorige jaren door de pandemie
gedaald. Om deze dalende lijn weer om te buigen naar een stijgende lijn wil het
XXVIe bestuur een sterk fundament neerzetten waar dit jaar en ook de volgende
jaren op gebouwd kan worden. Het bouwen van dit fundament zal op twee
verschillende manier gedaan worden.

Ten eerste is het van belang om de leden die zich op dit moment inzetten
voor de vereniging te behouden voor volgende jaren. Deze leden hebben een
binding met EOS die gewaarborgd moet worden. Voor deze leden is het fijn als
het bestuur namens EOS hun waardering uitspreekt voor deze leden. Voor EOS
is het ook van belang dat er meer mensen betrokken raken bij de vereniging.
Niet alleen voor de aankomende commissies in februari, maar ook de
commissies in het volgende jaar in september. Het XXVIe bestuur wil hierin een
basis leggen voor het volgende bestuur zodat er in de eerste maand van het
academisch jaar minder verschillende zaken op hen afkomt. Onze ideeën zullen
verder worden toegelicht in hoofdstuk 2.2.1 Commissies en commissieleden

Het tweede deel van het fundament zal worden gevormd door de  lichting
nieuwe leden. Het enthousiasmeren van de nieuwe leden van het volgende
academische jaar is een belangrijk onderdeel hiervan. Mogelijkheden hiervoor
zijn tijdens de matchingsdagen op de universiteit en tijdens de introweek in
augustus. De lichting nieuwe leden zal het bestuur van volgend jaar meer
mogelijkheden geven met het vormen van de commissies en meer aanwezigen
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tijdens de activiteiten. Dit onderwerp zal uiteen worden gezet in hoofdstuk 2.2.2
Introduceren nieuwe leden.

2.1.1 Commissies en commissieleden

Leden van EOS die zich inzetten voor de vereniging  door plaats te nemen in
een commissie zijn onmisbaar voor een goede vereniging. De pandemie van
vorige jaren heeft gezorgd voor minder binding tussen de leden en EOS. Deze
minder binding heeft vervelende gevolgen voor EOS. De intentie van het
XXVIe bestuur is om deze gevolgen te beperken.

Wij merken dat veel commissieleden van dit jaar in het eerste of tweede
jaar van hun bachelor zitten en niet eerder een commissie hebben gedaan.
Weinig leden van de commissies in dit academisch jaar hebben zich vorig jaar
niet ingezet in een commissie. Het XXVIe bestuur wil graag laten blijken dat
het doen van een commissie bij EOS gewaardeerd wordt. Dit wordt al gedaan
aan de hand van een commissie trui en een uitje aan het eind van het jaar. Wij
willen echter daar nog een activiteit extra aan toevoegen om de waardering ook
al tijdens het academisch jaar te laten blijken. Hierdoor hoopt het XXVIe
bestuur dat de commissieleden extra motivatie krijgen om het jaar goed af te
sluiten en zich volgend jaar ook aanmelden voor een commissie.

Aan het begin van het academisch jaar viel het opdat veel studenten nog
niet genoeg informatie hadden over de mogelijkheden binnen de commissies en
de voordelen die het doen van een commissie met zich meebrengen. De
georganiseerde commissie informatiemiddag in september werd hierdoor ook
goed bezocht. We merkten dat leden wel open stonden voor de informatie maar
dat dit niet soms overkomt vanuit EOS. Om in februari genoeg leden te
informeren over de commissies zal het XXVIe bestuur nog een commissie
informatie middag organiseren. Hierdoor hopen wij nog meer leden te
informeren over de verschillende commissies. Ook gaan wij een middag aan het
eind van het academisch jaar organiseren waarin leden die daar behoefte aan
hebben alvast informatie kunnen krijgen over de mogelijkheden in september op
het gebied van commissies.

Om een sterk fundament op te bouwen met voldoende  gemotiveerde
commissieleden hoopt het bestuur commissieleden van dit academisch jaar meer
te waarderen aan de hand van een extra activiteit. Verder gaan wij potentiële
nieuwe commissieleden meer informatie  geven over de voordelen van het doen
van een commissie tijdens twee informatiemiddagen.
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● In het bestuursjaar 2021/2022 zal er minstens één extra commissieleden
activiteit plaatsvinden om de commissieleden te bedanken

● In het bestuursjaar 2021/2022 zal er één middag worden georganiseerd in
januari waarop er informatie wordt gegeven over de commissies in
februari

● In het bestuursjaar 2021/2022 zal er één middag worden georganiseerd in
juni waarop er informatie wordt gegeven over de commissies van volgend
jaar september

2.1.2 Introduceren nieuwe leden

Het uiteindelijke doel van dit jaar is het betrekken van zoveel mogelijk
studenten bij EOS, zodat er in volgende jaren verder op gebouwd kan worden.
Het is dus van belang dat er volgend jaar een nieuwe lichting met
commissieleden en actieve leden is die zich weer in wil zetten voor EOS. Aan
het begin van dit academisch jaar merkten we dat veel studenten van de sociale
wetenschappen nog niet wisten wat EOS in het algemeen inhield. In september
probeerden we zoveel mogelijk nieuwe studenten te bereiken maar dat kostte
tijd. Hierdoor was de keuze om een commissie te doen ook erg kortdag. Voor
ons gevoel hebben we hier een kans gemist.

De drie belangrijkste momenten in dit academisch jaar waarop er nieuwe
studenten bereikt kunnen worden zijn de matchingsdagen, de open dagen en de
introductieweek. EOS was begin november al actief op het online platform van
de open dagen. Nieuwe studenten kregen hier de mogelijkheid EOS alvast te
leren kennen aan de hand van een filmpje en een informatieve tekst.

De introductieweek aan het begin van het academisch jaar is het moment
om als vereniging de nieuwe studenten te bereiken. EOS heeft ieder jaar de
mogelijkheid om tijdens  introductieweek een gedeelte zelf in te vullen. Het
zogeheten EOS-pakket biedt de nieuwe leden de mogelijkheid om al deze
additionele activiteiten bij te wonen. Wij merken echter ieder jaar dat veel
studenten niet kiezen voor dit EOS-pakket. Dit komt dit door het gebrek aan
informatie en promotie vanuit EOS en onduidelijkheid rondom wat het pakket
inhoud. Het XXVIe bestuur gaat meer informatie delen  rondom de
introductieweek en de mogelijkheid om EOS-pakket aan te schaffen.

Tijdens de introductieweek krijgt EOS ook de mogelijkheid een groep
nieuwe studenten in te lichten over EOS. Vorige jaren werd dit praatje gedaan
door de leden van de introductiecommissie en de besturen. Het XXVIe bestuur
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hoopt dit voort te zetten met nog meer input van bestaande leden. Dit gaan we
doen aan de hand van gesprekken met leden en de resultaten van de survey. In
onze optiek is het hebben van meerdere perspectieven tijdens het toespreken van
nieuwe studenten een manier om zoveel mogelijk inzicht te geven over wat
EOS doet en waarom lid zijn van EOS zo voordelig is.

De matchingsdagen zijn de dagen waarop nieuwe studenten aanwezig
zijn op de VU en ontdekken of de studie bij hen past. Deze dagen worden
georganiseerd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen. EOS is hier over
het algemeen niet  bij betrokken. Dit is een gemiste kans om nieuwe studenten
te bereiken. Op deze dagen moet op de sociale media van EOS alvast
gepromoot worden zodat nieuwe studenten op de hoogte zijn van wat er
allemaal speelt binnen de vereniging. Deze dagen willen wij genoeg nieuwe
studenten betrekken en na de matchingsdagen de introductieweek al promoten.

De  lichting nieuwe leden is essentieel voor het creëren van een stijgende
lijn binnen EOS. Het XXVIe bestuur gaat deze nieuwe lichting  bereiken via de
introductie en de matchingsdagen om zo voor het volgende jaar een grote stap te
zetten richting een gezonde en sterke vereniging.

● In de introweek van 2022 zal er een stijging zijn van 10% in de verkochte
EOS pakketten

● In de introweek van 2021/2022 zal er 1 praatje over EOS gedaan worden
door het bestuur en het nieuwe bestuur in samenwerking met leden om
andere perspectieven te belichten bij elke bachelor.

● In het bestuursjaar 2021/2022 zal het bestuur van EOS aanwezig zijn op
alle matchingsdagen van de bachelors om EOS te promoten.

● In het bestuursjaar 2021/2022 zullen er tenminste 2 uitingen worden
gedaan op social media voor de matchingsdagen

● In het bestuursjaar 2021/2022 zullen er tenminste 2 uitingen worden
gedaan op social media na de matchingsdagen om de introweek te
promoten

2.2 Activiteiten voor leden
Het organiseren van veel verschillende activiteiten is een van hoofdtaken van
EOS. Vanaf het begin van het academisch jaar worden er activiteiten
georganiseerd. Door de versoepelde maatregelen was het mogelijk om de
borrels weer in FoyEOS te houden en kon de EOS Kick-Off avond fysiek op
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campus gegeven worden. Deze versoepelde maatregelen zijn echter op moment
van schrijven weer teruggedraaid en activiteiten op de Vrije Universiteit zijn
niet toegestaan.

Het XXVIe bestuur is van mening dat de huidige activiteiten die onder de
pijler ‘Fun’ vallen niet divers genoeg zijn. Feesten en borrels sluiten soms niet
aan bij de persoonlijke voorkeur van de leden. Wij kunnen ons voorstellen dat
deze leden behoefte hebben aan activiteiten die beter aansluiten bij hun
persoonlijke voorbeeld. Om deze andere doelgroep te bereiken zal het XXVIe
bestuur zich inzetten om de variatie te verhogen binnen de activiteiten. Dit zal
verder worden toegelicht in hoofdstuk 2.1.1 Variatie

De meest laagdrempelige en frequente activiteiten van EOS zijn de
borrels. Deze vinden eens in de twee weken plaats. Normaal gesproken worden
de borrels gehouden in FoyEOS, maar op dit moment is dat niet mogelijk. Er zal
dus gezocht moeten worden naar tijdelijke alternatieven. Veel leden van EOS
hebben tijdens de borrels een sociaal netwerk opgebouwd binnen de vereniging
en zijn op die manier ook verbonden aan EOS. Aantrekkelijke borrels zorgen
hopelijk voor een grotere opkomst van leden. Wij hopen op deze borrels meer
leden hechter te kunnen binden aan EOS. Dit zal worden toegelicht in hoofdstuk
2.1.2 Borrels.

De activiteiten van EOS worden over het algemeen goed bezocht. Vaak
worden de activiteiten bezocht door vriendengroepen binnen EOS of binnen de
studie. Het XXVIe bestuur wil  graag stimuleren dat leden die nog geen grote
sociale cirkel hebben binnen EOS ook aanwezig zijn op deze activiteiten. Onze
ideeën daarover zullen worden toegelicht in hoofdstuk 2.1.3 Toegankelijkheid.

2.2.1 Variatie binnen de activiteiten

Door het jaar heen organiseert EOS veel activiteiten. Veel van deze
activiteiten vallen onder de “fun” pijler van EOS. Door de omstandigheden
rondom de pandemie vorig jaar hebben veel van deze activiteiten,, niet plaats
kunnen vinden. Het gemis van sociale activiteiten waarbij de studenten
samenkomen en nieuwe mensen leren kennen is te merken onder de leden. Dit
is blijkt uit gesprekken tussen het bestuur en de leden. Veel leden hebben
afgelopen jaar minder sociale contacten binnen EOS kunnen leggen en zijn
hierdoor minder verbonden met de vereniging.

Om sociaal contact binnen EOS te stimuleren wil het XXVIe bestuur
meer activiteiten organiseren waarbij socializen met andere studenten centraal
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staat. Het XXVIe bestuur vindt echter dat bij de meeste “fun” activiteiten
hetzelfde zijn. Hierdoor zijn het vaak dezelfde leden die aanwezig zijn bij deze
activiteiten. Wij hopen dit jaar ook een mogelijkheid te bieden aan leden die een
andere persoonlijke voorkeur hebben op het gebied van plezier maken en
sociaal contact leggen. Om deze leden tegemoet te komen wil het XXVIe
bestuur meer variatie toevoegen binnen de “fun” activiteiten.

Het XXVIe bestuur heeft hierin al een stap genomen door het
introduceren van de sportcommissie die als doel heeft verschillende
sportgerelateerde activiteiten te organiseren, waarin samenwerken en plezier
hebben centraal staan. Hierdoor hopen wij meer leden te kunnen bereiken met
onze activiteiten wat hopelijk zorgt voor meer binding tussen EOS en haar
leden.

- In het bestuursjaar 2021/2022 zullen tenminste 4 sport gerelateerde
activiteiten worden georganiseerd door de sportcommissie om de variatie
in EOS activiteiten te verhogen

- In het bestuursjaar 2021/2022 zullen tenminste 2 extra activiteiten
worden georganiseerd naast de sportactiviteiten waarin de studenten
centraal staan.

2.2.2 Aantrekkelijke borrels

De borrels bij EOS zijn de meest frequente activiteiten. Het zijn ook vaak
de activiteiten waarin sociale contacten worden gelegd tussen studenten van
verschillende studieachtergronden. Het XXVIe bestuur merkt dat leden, na het
ontbreken van activiteiten vorig jaar door de pandemie, binding missen met de
vereniging en vaak niet op de hoogte zijn dat er één keer in de twee weken een
borrel plaatsvindt. Hierdoor maken leden al plannen voor de betreffende data en
kunnen ze niet aanwezig zijn bij de borrels.

Wij hebben geconstateerd dat borrels waarbij veel leden aanwezig zijn
leuker worden gevonden door leden. Om dit te bereiken zullen wij meer leden
moeten informeren over de borrels en wanneer ze plaatsvinden. Dit zal veel via
social media gaan omdat daarmee de meeste leden worden bereikt.

Borrels aantrekkelijk maken voor leden is een tweede manier om meer
leden naar de borrels te laten komen. Aantrekkelijke borrels met een thema of
een centraal event, zoals tafelvoetbal of “beer pong” zijn vaak meer bezocht. Zo
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werd dit jaar de halloween borrel goed bezocht en tijdens de borrel bleek dat
leden het naar hun zin hadden. Een borrel met een event centraal, bijvoorbeeld
de bekendmaking van de studiereis bestemming, stimuleert leden ook om naar
de borrels te komen. Leden krijgen hierdoor een extra reden om naar de borrels
te komen.

Door meer leden te informeren over de borrels en deze aantrekkelijker te
maken zorgen hopelijk voor meer aanwezige leden bij de borrels. Wij hopen dat
deze borrels zorgen voor meer sociale contacten tussen de leden onderling en
met het bestuur.

- In het bestuursjaar 2021/2022 worden er per borrel 3 social media
uitingen geplaatst om meer mensen te informeren over de borrels

- In het bestuursjaar 2021/2022 zal 50% van de borrels een thema of een
activiteit centraal hebben staan die studenten dichter bij elkaar maar ook
dichter bij EOS brengen

2.2.3 Toegankelijkheid voor externe leden

Tijdens de activiteiten van EOS zijn er volop mogelijkheden voor het
maken van nieuwe sociale contacten. Veel studenten van andere bachelors zijn
aanwezig en hebben allen een andere kijk op de wereld. Gevolgen hiervan zijn
hechte vriendschappen en veel gezelligheid. Dit gebeurd in onze ogen vooral op
de grote borrels en tijdens de jaarlijkse feesten.

In het begin van het academisch jaar en in vorige jaren merkten wij dat
veel leden minder aanwezig waren bij deze activiteiten. Voor velen was het
kennen van niemand op de feesten de reden van afwezigheid. Hierdoor waren
de feesten en borrels minder bezocht en was de sfeer tijdens deze activiteiten
ook minder.

Het toegankelijk maken  van EOS-feesten voor externen moet leden
stimuleren om hun vrienden uit te nodigen. De feesten en borrels zullen
hierdoor drukker bezocht zijn en dit zal de sfeer ten goede doen.

Het XXVIe bestuur heeft hierin al een stap gezet door het kick-off feest in
het begin van het academisch jaar toegankelijk te maken  voor externen. Dit
leverde een opkomt van over de honderd bezoekers op. De verhouding
leden/niet-leden zat op dit feest rond de 75%-25%. Het toelaten van niet leden
leverde dus een verhoogde opkomst op.
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Het openen van alle feesten en een enkele borrels heeft in onze optiek
weinig impact als het niet bekend is bij de leden. Daarom hopen wij met extra
promotie rondom de activiteiten de leden hierover te informeren.

Samengevat, het XXVIe bestuur hoopt de feesten en een paar borrels
aantrekkelijker te maken voor leden door leden de mogelijkheid te geven
externen uit te nodigen.

- In het bestuursjaar 2021/2022 zullen de grote feesten in het jaar
toegankelijk zijn voor externe studenten om een groter en leuker
evenement neer te zetten

- In het bestuursjaar 2021/2022 wordt er op 3 grotere themaborrels
gepromoot dat er ook externe studenten welkom zijn op borrels tegen een
betaling

- In het bestuursjaar 2021/2022 zijn niet-leden welkom tijdens de grootste
drie carrièreweek activiteiten

2.3 Zichtbaarheid

Het contact tussen EOS en haar leden is erg belangrijk om leden te informeren
over komende activiteiten en mogelijkheden bij externe organisaties. De
zichtbaarheid van EOS is hierin erg belangrijk. Leden en niet leden moeten EOS
gemakkelijk kunnen vinden en bereiken. Ook is het van belang dat de
informatie die vanuit EOS komt zoveel mogelijk leden bereikt. Aansluitend op
vorig hoofdstuk is het namelijk van belang dat veel potentiële nieuwe leden
weten waar ze EOS kunnen vinden en waar de belangrijke informatie staat. Het
informeren van studenten kan via veel mogelijkheden zowel offline en online.
Het verbeteren van deze mogelijkheden voorkomt misinformatie en zorgt voor
het gewenste bereik. Hoe wij studenten beter willen informeren zal worden
toegelicht in hoofdstuk 2.3.1 Informeren

De voornaamste communicatie vanuit EOS gaat via de sociale media.
Studenten gebruiken tegenwoordig voornamelijk Instagram. EOS heeft
afgelopen maanden de duizend volgers overschreden. Over de sociale media is
makkelijk data te verzamelen. Zo is er te zien hoeveel nieuwe profielen er
bereikt zijn de afgelopen maand en kan je zien welke foto’s beter in de smaak
vallen. Het hebben van een duidelijke en verzorgde pagina is tegenwoordig
uiterst belangrijk voor een goede zichtbaarheid. De ideeën over de sociale
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media pagina’s van EOS zullen uiteen worden gezet in hoofdstuk 2.3.2 Sociale
media.

Zichtbaarheid kan ook gecreëerd worden door het uitbrengen van nieuwe
merchandise. Zeker in een lustrumjaar is er belangstelling voor unieke
merchandise die voor een bepaalde tijd beschikbaar is. Leden die merchandise
dragen met het logo dragen bij aanhet bekendmaken van de naam EOS tussen
studenten en leden. Onze kijk op de merchandise zal verder worden beschreven
in hoofdstuk 2.3.3 merchandise.

Het hebben van een ledenruimte ,zoals FoyEOS, is een privilege die niet
veel verenigingen op de campus hebben. Deze ruimte geeft leden een plek om
elkaar te ontmoeten, samen te studeren of om gezellig een spelletje te spelen. De
ledenruimte is tevens bepalend voor de eerste indruk van studenten die nieuw
zijn op de VU.l. Wij hopen door het nadrukkelijker inzetten van FoyEOS meer
leden betrokken te laten worden bij EOS. De verdere uiteenzetting van onze
plannen staat vermeld in hoofdstuk 2.3.4 FoyEOS.

2.3.1 Informeren

Leden informeren is een van de belangrijkste zaken binnen EOS. Het niet
(goed) informeren van leden leidt in de meeste gevallen tot activiteiten die
minder goed worden bezocht. Dit zorgt uiteindelijk ook weer voor minder
interactie tussen EOS en haar leden. Het overbrengen van de speerpunten van
EOS naar nieuwe studenten moet zo duidelijk mogelijk verlopen om zo veel
mogelijk nieuwe leden te krijgen. Vorige introductieweken was het voor niet
alle studentenleden duidelijk wat EOS inhield. Dit was te zien aan de lagere
percentages van EOS leden na de introductieweek. Voor ons ligt de oplossing in
het maken van een duidelijk introductiefilmpje.

Een aantal jaar geleden is er een introductiefilmje gemaakt. Dit filmpje is
voldoende om informatie over te brengen, maar is aan het verjaren. Ook geeft
het filmpje meer praktische informatie en kanhet onpersoonlijk overkomen. Met
een sterk en vernieuwd filmpje die zichtbaar is op meerdere platformen brengen
wij de zichtbaarheid van EOS naar een hoger niveau te brengen.

Het filmpje moet de digitale informatievoorziening van EOS online
verbeteren. Het is echter ook belangrijk dat er een vorm van fysieke
informatievoorziening is. Het gebruik van flyers werd tot nu toe nog alleen
ingezet bij het promoten van de commissies en de businessclub. Hierbij heeft
het gebruik van flyers geholpen bij de informatievoorziening aangezien de
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businessclub bekend is onder leden. Het XXVIe bestuur hoopt met de inzet van
informatieve flyers tijdens de matchingsdagen en eerstejaar colleges meer
studenten te informeren over EOS.

Wij hopen dit academisch jaar genoeg studenten te informeren over EOS
met de inzet van ons nieuwe filmpje en de informatieve flyers.

- In het bestuursjaar 2021/2022 zal er een nieuwe video worden
opgenomen over wat EOS in een jaar doet en wat EOS kan betekenen in
de studententijd

- In het bestuursjaar 2021/2022 zullen er informatieve flyers die worden
geprint en uitgedeeld bij de matchingsdagen of vakken van eerstejaars
bachelors.

2.3.2 Social media

Het gebruik van sociale media is in  tijden van digitalisering een belangrijk
aandachtspunt. Ook nu sommige studenten niet op de VU aanwezig kunnen zijn
en alleen EOS volgen via sociale media. Binnen de sociale media heeft op dit
moment instagram de hoogste prioriteit. Veel leden volgen EOS op de sociale
media en zijn hierdoor dus goed te bereiken. Ook is het gemakkelijk om op
instagram statistieken te zien per maand. Wij merken ook dat verschillende
externe organisaties vragen om uitingen op instagram in plaats van andere
platformen waar EOS actief is.

Op instagram is het van belang dat je als profiel van een vereniging
interactie hebt met andere profielen. Aan de statistieken van dit jaar is te zien
dat EOS in de eerste maanden van dit academisch jaar al meer bereikte accounts
had dan in vorige jaren.

Het profiel van EOS wordt aan de hand van het aantal bereikte accounts
belangrijker. Een verzorgde pagina met leuke foto’s kan veel studenten maar
ook externe organisaties aantrekken. Op de pagina van EOS is duidelijk te zien
dat foto’s waar mensen op afgebeeld staan veel vaker geliked en bekeken
worden dan foto’s waar geen mensen op afgebeeld staan. Dit maakt duidelijk
dat studenten, leden en organisaties het leuker vinden om personen te zien op de
pagina van EOS. Hierbij aansluitend willen we leden de mogelijkheid geven om
hun ervaringen te delen op de sociale media van EOS. Dit werd eerder al gedaan
op de website, maar was  lastig te vinden. Om dit te verbeteren hopen we dat de
zogenoemde ledenprofielen op de sociale media wel gelezen worden.
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Ledenprofielen zijn posts op de sociale media waarin een EOS-lid een verhaal
verteld over zijn/haar ervaringen binnen EOS.

Afbeeldingen op de sociale media dragen ook bij aan het overbrengen
van de sfeerimpressies van activiteiten. In het thema van zichtbaarheid is het
dan ook van belang dat leden die niet aanwezig waren op activiteiten of nieuwe
leden kunnen zien wat er op een activiteit gebeurd. Om nieuwe leden een idee te
geven over de sfeer tijdens een evenement willen wij tijdens de introweek foto’s
van de activiteiten plaatsen.

Het XXVIe bestuur hoopt dit jaar veel meer accounts te bereiken via de
sociale media. Hierdoor hopen wij dat meer nieuwe studenten een blik werpen
op de EOS pagina die er verzorgd uitziet met veel persoonlijke afbeeldingen.
Hierdoor hopen wij een positief beeld van EOS te schetsen op de sociale media.

- In het bestuursjaar 2021/2022 is het doel voor de sociale media van EOS
om een gemiddelde stijging van 150% te zien op de individueel bereikte
accounts.

- In het bestuursjaar 2021/2022 zal er eens per maand een ledenprofiel
waarin leden hun verhaal over EOS kunnen doen online komen op
instagram om een ander perspectief op EOS te laten zien

- In het bestuursjaar 2021/2022 zal minimaal 15% van de feed op
instagram een foto van leden bevatten omdat deze meer interactie teweeg
brengen

- In de introweek van 2021/2022 zullen er van tenminste 4 activiteiten
foto’s gemaakt worden die kunnen worden gepost op de sociale media

2.3.3 Merchandise

Het gebruik van merchandise is naast leuk ook nuttig voor EOS. Het dragen van
merchandise door leden vergroot de zichtbaarheid van EOS. Studenten die
rondlopen met het logo van EOS maken automatischreclame voor de
vereniging. Nadat de merchandise van het XXIVe bestuur een groot succes was,
willen wij als XXVI de leden ook de mogelijkheid geven tot het dragen van
EOS merchandise.

Merchandise kan in veel verschillende vormen beschikbaar worden
gesteld. De meest populaire merchandise zijn vaak de kledingstukken. Dit bleek
uit de verkoop van de EOS trui een aantal jaar geleden. Het XXVIe bestuur
hoopt met meer merchandise deze successen voort te zetten.
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Dit jaar is tevens ook een lustrum jaar van EOS. De vijfentwintigste
verjaardag van EOS mag niet aan iedereen ontgaan. Daarom hopen wij dat het
uitbrengen van een product gelinkt aan het thema van het lustrum een succes zal
worden onder de leden. Dit product zal alleen dit jaar beschikbaar zijn en zal
dus meer waarde hebben onder leden.

Met het uitbrengen van merchandise hopen wij leden meer te binden aan
EOS en ook het EOS logo zichtbaar te maken onder de studenten.

- In het bestuursjaar 2021/2022 zullen er 2 nieuwe producten worden
toegevoegd aan de EOS merchandise winkel

- In het bestuursjaar 2021/2022 zal er tenminste 1 extra product worden
toegevoegd aan de merchandise winkel gerelateerd aan het lustrum

2.3.4 FoyEOS

De ledenruimte FoyEOS is een van de grote voordelen die EOS heeft als
vereniging. In FoyEOS zijn er voldoende mogelijkheden voor leden om iets te
eten of te studeren. Wij als bestuur vinden dat dit niet vaak genoeg benadrukt
kan worden. FoyEOS blijft een ruimte waar ook interactie plaatsvindt tussen de
leden en het bestuur. De interactie tussen het bestuur en de leden zorgt voor een
groot gedeelte hoe leden over EOS denken. Afgelopen maanden merkten wij dat
FoyEOS minder bezocht werd. Het bestuur wil aan de hand van meer promotie
over FoyEOS en haar mogelijkheden er meer leden plaats zullen nemen en zo
meer interactie tussen EOS en haar leden kan plaatsvinden.

De tosti verkoop van EOS is een manier om leden naar FoyEOS te
krijgen. Veel nieuwe leden zijn hier nog niet goed van op de hoogte. Met
verschillende uitingen op de sociale media en het gebruik van een
informatiebordje in FoyEOS hopen we meer leden te informeren hierover en zo
meer leden naar FoyEOS te trekken.

FoyEOS moet ook een plek zijn waar leden kunnen studeren. Deze
studiemomenten worden gerealiseerd in de vorm van de studysessions in de
week voor de tentamenweek. Door dit meer te promoten via sociale media,
willen wij meer leden hiervan op de hoogte brengen. Tijdens de studysessions
die gepland zijn in de week voor de tentamenweken is FoyEOS beschikbaar
voor leden om te studeren. Wij hopen dit duidelijker te maken aan de leden door
verschillende uitingen op de sociale media te doen over de mogelijkheid te
studeren in FoyEOS.
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Een verzorgde een vrolijke ledenruimte is voor elke vereniging van
belang. FoyEOS geeft ook de eerste indruk van EOS bij de nieuwe leden.
Momenteel isFoyEOS al netjes opgeruimd, maar de sfeer en uitstraling kan nog
worden verbeterd.. Wij hopen met het opfleuren van FoyEOS met behulp van
versieren en de commissieleden foto’s FoyEOS persoonlijker te maken.
Hierdoor hopen wij meer leden te trekken en een beter beeld te scheppen over
EOS.

Het XXVIe bestuur wil door middel van FoyEOS te promoten op de
sociale media meer zichtbaarheid te creëren bij de leden. Het promoten van
studie sessies en tosti verkoop speelt hierin een rol dit jaar. Om een goede eerste
indruk achter te laten zullen wij FoyEOS opfleuren met behulp van versieringen
en de commissieleden foto’s.

- In het bestuursjaar 2021/2022 zullen er 3 uitingen op de social media
worden gedaan over de tosti verkoop in FoyEOS daarnaast zal in
FoyEOS zelf een informatiebordje geplaatst worden

- In het bestuursjaar 2021/2022 zullen er 2 uitingen worden gedaan op
social media waarin de leden worden uitgenodigd in FoyEOS te komen
studeren om leden vaker in FoyEOS te zien.

- In het bestuursjaar 2021/2022 zal FoyEOS worden gedecoreerd in teken
van het lustrum

2.4 Externe Partners

Na een jaar met intensieve Corona maatregelen en meerdere lockdowns
staan de partnerships op een laag vuurtje. Bedrijven zijn minder enthousiast om
deel te nemen aan online activiteiten en EOS heeft daar de effecten van gevoeld.
Bijvoorbeeld, er zijn minder Carrière gerelateerde activiteiten geweest vorig
jaar. Daarnaast is de relatie met de huidige hoofdsponsor niet goed in stand
gehouden. Echter Blijft het EOS-platform een mooie kans voor bedrijven en
starters om hun naamsbekendheid te verbreden, leden te werven, en hun
netwerk uit te breiden. EOS gaat er vanuit dat de Corona maatregelen zullen
afnemen, zeker eind Januari, wanneer de carrière periode weer begint. EOS zal
compleet voordeel nemen van de samenleving en economie die steeds meer
open gaat door zoveel mogelijk activiteiten en evenementen te plannen wanneer
het mogelijk is. Na afgelopen jaar heeft EOS gezien hoe zeldzaam deze periodes
zijn in verband met het virus. Zo hoopt EOS dat bedrijven meer budget en
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animo hebben om aan activiteiten deel te nemen en partnerships aan te gaan.
Als dit niet zo uitpakt kunnen wij uit ervaring van vorig jaar verder denken.

EOS zal maximaal gebruik maken van de maatregel versoepelingen
omtrent het Coronavirus om bedrijven en organisaties te benaderen, partnerships
aan te gaan, en, contracten te sluiten. Na het afgelopen jaar is het bestuur
bekend met de problemen die bedrijven meemaken tijdens intensieve Corona
maatregelen en de problemen die EOS meemaakt. Zo kan het bestuur zich dit
jaar voorbereiden en beter begrip tonen aan de bedrijven en potentiële partner
om wellicht toch nog een samenwerking aan te gaan ondanks de maatregelen.

2.4.1 Sponsoren

In voorgaande academische jaren is er altijd maar één hoofdsponsor
geweest. Al heeft dit EOS niet direct benadeeld, is dit zeker een verbeterpunt als
het om externe betrekkingen gaat. Meer sponsorgeld kan zorgen voor meer
mogelijkheden en unieke ervaringen voor de leden. Dit jaar worden er
sponsorpakketten opgesteld in de vorm van een Noble, Royal, en Supreme
pakket. Dit zal het voor beide partijen overzichtelijker maken wat EOS kan
aanbieden en wat EOS verwacht van het bedrijf. Daarnaast zal een diverse en
meerdere sponsoren minder risicovol zijn voor EOS. Zo is EOS minder
afhankelijk van het succes en de betaling van één bedrijf. De sponsorpakketten
hebben inhoudelijk verschillende voordelen en prijzen, waarbij het Supreme
sponsorpakket het meest in waarde en voordelen zal bieden aan beide partijen.
Deze pakketten zullen onder andere zorgen voor diversiteit in sponsoren. Kleine
en grote organisaties krijgen zo de kans om ons platform te gebruiken. Ook is
het doel van deze pakketten om diversiteit in sponsoren te promoten. We zijn
dan op zoek naar sponsoren van verschillende sectoren die aansluiten op de
studierichtingen van de faculteit der sociale wetenschappen.

De huidige hoofdsponsor van EOS is Hotshots Amsterdam. Het huidige
contract met Hotshots verloopt 22-11-2022. Vanaf de start van de samenwerking
is het contract met Hotshots niet nagekomen. Daarbij komt dat er tot op heden
geen betalingen zijn geweest vanuit Hotshots. Daarom heeft bestuur het
besloten om opzoek te gaan naar een nieuwe hoofdsponsor. Deze zal voor de
overdracht van het volgende bestuur bekend moeten zijn, zodat de opvolger
voor externe betrekkingen het gemakkelijk en vloeiend kan overnemen. De
hoofdsponsor zal bij voorkeur niet een ‘huiskroeg’ zijn in verband met het
relatief kleine financiële vermogen ten opzichte van een “groot” bedrijf. Deze
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hoofdsponsor zal dus een contract tekenen voor het Supreme sponsorpakket met
wellicht kleine aanpassingen om de samenwerking naar wens te maken.

Ondanks dat de nieuwe hoofdsponsor hoogstwaarschijnlijk niet een kroeg
zal zijn, is het wel voordelig als er een standaard ‘huiskroeg’ wordt
gecontracteerd. Voor de overdracht van het nieuwe bestuur zal er een contract
getekend zijn met een nieuwe ‘huiskroeg’. Het contract zal aan de hand van het
Hotshots contract opgesteld worden. Een backup plan tegen potentiële Corona
restricties zullen ook verwerkt worden in het contract. Als laatst zal het gebruik
van de nieuwe ‘huiskroeg’ volgend jaar zijn, maar het contract zal dit
bestuursjaar getekend worden.

● In het academisch jaar 2021-2022 zal het toegankelijker worden gemaakt
voor organisaties om EOS te sponsoren door middel van 3 gradaties in
sponsorpakketten.

● In het academisch jaar 2021-2022 zal er een contract getekend worden
met een bedrijf die benoemd zal worden als EOS ‘hoofdsponsor’.

● In het academisch jaar 2021-2022 zal er een contract getekend worden
met een bar/club die zal voordoen als ‘huiskroeg’.

2.4.2 Diversiteit

Afgelopen jaar viel het op dat er veel consultancy bedrijven waren bij de
Career Week. Ook al is consultancy een breed onderwerp, willen wij dit jaar de
studenten een breder aanbod bieden dan vorig jaar door middel van meer
diversiteit in de bedrijven en organisaties die mee doen. Consultants zullen niet
verdwijnen uit de career week, ook dit jaar zullen consultants aanwezig zijn.
Elke Career Week dag zal bestaan uit een ander thema. Dit kan op basis van
sectoren, bijvoorbeeld een legal day, personal development day, journalism day,
accounting day, en consultancy day. Ook is het mogelijk om iedere dag in het
teken te zetten van een bepaalde studierichting. Echter zijn dit ideeën die de
Netwerk Commissie zal realiseren. Tenslotte is het ook een optie om iedere
studierichting aan te spreken door gericht te zoeken naar waar de studenten van
desbetreffende studies interesse in hebben. Kunnen we doen via
mond-tot-mond, Instagram, of een survey. Het doel is duidelijk: een diverse
Career Week organiseren, maar natuurlijk heeft de Netwerk Commissie de
hoofdrol in de realisatie van dit evenement. Door middel van deze diversiteit
ontvangen de leden een beter beeld van wat hun mogelijkheden zijn met hun
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studierichting en kunnen ze wellicht nieuwe interesses ontdekken. Natuurlijk
zullen er ook nog eendaagse evenementen en andere creatieve evenementen
georganiseerd worden vanuit de Network Commissie.

● Doel: In het academisch jaar 2021-2022 zal er een diverse Career Week
met verschillende thema- en focuspunten plaatsvinden die gericht zijn op
zo veel mogelijk bacheloropleiding binnen de faculteit der sociale
wetenschappen.

2.4.3 Vacatures

De nieuwe website zal een verbeterde en een mooie vacaturepagina krijgen.
Hier kunnen bedrijven en organisaties vacatures plaatsen voor onze leden. Zo
kunnen de leden makkelijk op zoek naar bijbaantjes, full-time banen, stages, en
traineeships. De leden kunnen vervolgens direct contact opnemen via de linkjes
en contactinformatie in de vacature plaatsingen. De bedrijven maken dus
gebruik van het EOS platform. Echter staan er nog geen vacatures op de nieuwe
pagina. In samenwerking met de Network Commissie zal er bij ieder nieuw of
bestaand contact met een bedrijf een aanbod komen voor plaatsingen van
vacatures op de website. Het is de bedoeling dat de vacaturepagina leven krijgt
door veel verschillende vacatures erop te krijgen van veel bedrijven. Het doel
hiervan is om de leden actief te maken op de website en vacaturepagina. Het
uitbreiden van de vacaturepagina is een lopend process wat meerdere jaren zal
duren. Dit kan dus gezien worden als een meerjarig doel. Voor dit jaar is het
doel haalbaar en schaalbaar gemaakt.

● In het bestuursjaar 2021-2022 zal de vacaturepagina op de nieuwe EOS
website gevuld worden met minstens 20 vacatures van minstens 5
verschillende bedrijven.

3. Algemene bestuurszaken
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Wij, als XXVIe bestuur streven naar een transparante samenwerking tussen de
vereniging en de leden, faculteit en de externe partners. Hierin staat interactie en
communicatie centraal. In de onderstaande paragrafen wordt de nodige
informatie verschaft over de Algemene ledenvergaderingen, het
coördinatorschap, FoyEOS en de bestuurskamer en onze positie in de
overlegorganen.

3.1 Algemene ledenvergadering

Gedurende academisch jaar 2021-2022 vindt minimaal viermaal een ALV
plaats, op vooraf door het bestuur bekend gemaakte momenten met
inachtneming van de in de statuten en huisregels beschreven procedures,
restricties en deadlines. De data van de ALV’s staan vast in de jaarplanning en
deze is beschikbaar voor alle commissieleden. Daarnaast komen de data in de
agenda op de website te staan, zodat deze ook voor niet-commissieleden
beschikbaar zijn. Voor de voorzitters en penningmeesters van iedere commissie
is aanwezigheid tijdens de ALV verplicht, maar ook van andere commissieleden
wordt aanwezigheid verwacht.

Wanneer een commissielid door omstandigheden verhinderd is aanwezig
te zijn bij een ALV, dient dit lid zich voorafgaand aan de ALV schriftelijk, per
e-mail, af te melden bij de Secretaris.

Afhankelijk van de corona-maatregelen zal worden besloten of de ALV
online of fysiek op de VU kan plaatsvinden. Wanneer het noodzakelijk is om de
ALV online te houden, zal er worden gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke
manier van vergaderen en waar nodig zullen maatregelen genomen worden om
dit te waarborgen.

3.2 FoyEOS en Bestuurskamer

Gedurende het academisch jaar 2021-2022 zal voor zowel de ledenruimte
FoyEOS en de bestuurskamer dezelfde openingstijden gelden (10:00 - 16:00).
Beide zullen van maandag tot vrijdag geopend zijn en wij streven richting
tenminste 1 bestuurslid aanwezig in beide ruimtes. Door een mogelijk gebrek
aan aanwezige bestuursleden kan het zijn dat dit niet behaald wordt. Hiervoor
hebben wij besloten FoyEOS de prioriteit te geven sinds dit de ruimte is waar
veel leden naartoe komen mochten ze op zoek zijn naar EOS. In deze ruimte
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vindt ook vaker de interactie tussen bestuur en leden plaats wat voor ons een
hogere prioriteit heeft. Mochten beide ruimtes in de toekomst niet geopend zijn
zal dit tenminste een week van tevoren duidelijk worden aangegeven door het
bestuur via de verschillende social media kanalen.

3.3 Coördinatorschap

Elk bestuurslid coördineert een aantal vooraf aangewezen commissies. Het
bestuurslid neemt namens het gehele bestuur deel aan vergaderingen van de
betreffende commissies en zal hierbij fungeren als ondersteuning en als
contactpersoon voor de commissie. Dit jaar zal de meerderheid van de
commissies gecoördineerd worden door een fulltime bestuurslid. Dit heeft te
maken met de beschikbaarheid van deze bestuursleden voor de commissies. De
bestuursleden met de volgende functie zullen tenminste eenmaal een
functiespecifieke training verzorgen voor de commissieleden die dezelfde
functie bekleden als zijzelf; voorzitter, secretaris, penningmeester, externe
betrekkingen en public relations. De eerste training zal plaatsvinden aan het
begin van het jaar. Een overzicht van de bestuursleden en de commissies die zij
gaan coördineren is te vinden in paragraaf 3.5.

  3.4 Overlegorganen

Ieder bestuurslid neemt dit jaar plaats in een overlegorgaan, waarin zij EOS
gaan vertegenwoordigen. Op de VU zal EOS vertegenwoordigd worden in de
G5 en het Universitair Verenigingen Overleg (UVO). Daarnaast zal EOS zetel
nemen in de volgende landelijke overlegorganen: het Landelijk Overlegorgaan
der Bestuurskundeverenigingen (LOB); Landelijk Overleg Sociologie (LOS);
National Council of Communication Sciences (NCCS); Landelijke
Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSa) en het Platform voor
Politicologen (PvP). De verdeling van overlegorganen per bestuurslid wordt in
paragraaf 3.5 weergegeven.

3.5 Verantwoordelijkheid bestuursleden
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Bestuurslid Commissies Facultaire
projecten

Overlegorganen

Daniel van Dijk
Voorzitter

Raad van Advies,
Almanakcommissie,
Bachelor commissie,
Congrescommissie,
Lustrum commissie

Mentoraat
commissie,

G5, Universitair
verenigingen
overleg (UVO),
Landelijke
Samenwerking
Studenten
Antropologie
(LaSSa).

Zhora Schorr
Secretaris

Sollicitatiecommissie,
Ambiance commissie,
Borrel commissie,
Introductie commissie,
International
Businesstrip Commissie

Het Landelijk
Overlegorgaan der
Bestuurskundever
enigingen (LOB).

Floris Lamb
Penningmeester

Kas controle commissie,
Carpe Noctem
commissie, Wintersport
commissie

Platform voor
Politicologen
(PvP).

Jeroen Boer
Externe Betrekkingen

Netwerk commissie,
MOVE commissie

FSW
Carrièreweek

Landelijk Overleg
Sociologie (LOS)

Emma Arayess
Public Relations

Media commissie,
Sport commissie

National Council
of Communication
Sciences (NCCS).
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