
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel tot wijziging huidige gang van zaken VIP  

 
Algemene ledenvergadering 18 januari 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilse Olivier       Voorzitter 

Nanette Zwaneveld      Secretaris 

Britt Mirlynn van Vliet     Penningmeester 

Mayke Hazelaar      Externe Contacten 

 



Dit plan is geschreven, omdat Merel Neeltje Molenaar (Voorzitter 2016-2017) besloten heeft 

haar functie neer te leggen. Het gevolg hiervan is dat de functie voorzitter overgenomen zal 

moeten worden. In dit plan zal het huidige bestuur uitleggen welke zaken er zullen veranderen 

en hoe deze zaken gaan veranderen. Voor het wijzigen van deze zaken vraagt het bestuur 

jullie het plan goed door te lezen en je mening te geven op de algemene ledenvergadering (18-

01-2017). Het plan zou op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering wellicht weer 

aangepast kunnen worden.  

 

Functies bestuur 2016/2017 

Voorzitter: Ilse Olivier 

Secretaris: Nanette Zwaneveld 

Penningmeester: Britt Mirlynn van Vliet 

Extern: Mayke Hazelaar 

 

Het voorstel is om Ilse Olivier als voorzitter aan te stellen. Ilse Olivier is door de andere 

bestuursgenoten gekozen om deze functie op haar te nemen. Ilse Olivier ziet dit als een 

nieuwe uitdaging die ze graag aangaat. 

 

De functie intern wordt momenteel niet bekleed. Het bestuur gaat een vacature plaatsen voor 

een vijfde persoon. Deze vijfde persoon zal worden aangenomen wanneer het bestuur deze 

persoon geschikt vindt voor het functioneren in het bestuur.  

 

De sollicitatie voor de functie intern gaat starten na de algemene ledenvergadering. Er komt 

een vacature beschikbaar voor de volledige functie intern. Daaronder valt dus onder andere 

het commissiebeheer en de actieve leden activiteiten. In overleg is het mogelijk om dit 

takenpakket hier en daar aan te passen naar de capaciteit van de sollicitant. De vacature zal 

worden verspreid via de Vipsite, Facebook en de nieuwsbrief. Solliciteren is mogelijk t/m 12 

februari 2017. Een vereiste voor het solliciteren naar deze functie is enige kennis van VIP.  

Het bestuur staat altijd open voor vragen en een keer mee vergaderen is ook mogelijk.  

Er is een financiële vergoeding beschikbaar voor de functie intern.  

 

Diensten 

De diensten wil het bestuur van 2016-2017 als volgt draaien: 

              Maandag -donderdag: 12:00-15:00 uur 

              Vrijdag: 12:00-13:00 uur (inloop uur, kluisjes etc.) 

 

Het bestuur verkort de diensten met een uurtje, zodat het bestuur op de ochtend de tijd heeft 

voor de dagelijkse taken. Op vrijdag is het vaak rustig op het VIP-hok en een uurtje zal 

voldoende moeten zijn in het geval er dringende zaken zijn die voor het weekend geregeld 

kunnen worden. 

De tijden zullen worden aangepast op de website, waardoor iedereen dit kan opzoeken. 

Er zijn afspraken mogelijk buiten deze tijden, maar deze afspraken kunnen alleen worden 

gemaakt wanneer het bestuur iets als dringend acht.  

 

Bezoeken activiteiten 

Het bestuur streeft ernaar om met minimaal één bestuurslid bij alle VIP activiteiten aanwezig 

te zijn. In het geval dit echt niet mogelijk is, kan het eens voorkomen dat er geen bestuurslid 

aanwezig is.  

In het geval er geen bestuurslid aanwezig is op een activiteit zal dit op tijd naar de commissie 

worden gecommuniceerd. In dit geval staat er altijd een bestuurslid telefonisch stand-by. 



 

Commissieverdeling (Bestuur + RvA+ oud bestuur) 

Commissie: Commissaris: 

Activiteiten commissie  Britt van Vliet 

Almanak commissie Matthijs Bosma (vanaf februari) 

Boeken commissie Britt van Vliet 

Conference of Behavioural and 

Social Sciences 

Ilse Olivier 

Carrière commissie Rosa Bos 

Buitenlandse studiereis commissie 

(Excursie) 

Ilse Olivier 

Dagreis commissie  Mayke Hazelaar 

Dies/IC-commissie William Pitz 

Eerstejaarscommissie Nanette Zwaneveld 

English Activities Anandi Postma 

English Lecture/Daytrip committee Gerbrich Ferdinands 

Evenementen commissie  Nynke Kok 

Feestcommissie Bishakha te Riele 

Integration commissie  Annajo van der Weide 

Instellingen- en 

bedrijvendagcommissie 

Ilse Olivier 

Lezingen commissie Nanette Zwaneveld 

Lustrum commissie Nynke Kok 

Mastercommissies (3): 

AOP&TDC/KOFV/KNP, 

CPP&ROF 

Mayke Hazelaar 

Student Exchange committee Nanette Zwaneveld 

Stoso Annajo van der Weide 

Toneel commissie (Theun) Mayke Hazelaar 

Zwemfest Britt van Vliet 

Bar en kook structuur  Ilse Olivier 



Bedrijfscontacten structuur Nynke Kok wordt de nieuwe voorzitter van deze structuur 

Kascommissie Britt van Vliet 

Foto structuur Ilse Olivier 

Manus Ilse Olivier 

Promotie structuur Ilse Olivier 

 

De commissarissen sturen elke week een update over de commissies waarop zij toezicht 

houden naar het bestuur. Deze update wordt elke week voor zondagavond naar het bestuur 

gestuurd, zodat zij deze commissies kunnen bespreken in de bestuursvergadering van die 

week. 

De commissies houden contact met hun commissaris door middel van de persoonlijke 

emailadressen van de commissarissen. Commissarissen nemen contact op met de commissie. 

 

Contactgegevens commissarissen: 

 

Naam: E-mail: 

Ilse Olivier 

Nanette Zwaneveld 

Britt van Vliet 

Mayke Hazelaar 

vip.gmw@rug.nl 

Annajo van der Weide annajovanderweide@gmail.com 

Bishakha te Riele bishakha1@hotmail.com 

Nynke Kok nynkekok@gmail.com 

Matthijs Bosma matthijsbosma@gmail.com 

Rosa Bos rosabos@live.nl 

William Pitz william.pitz@gmail.com 

Gerbrich Ferdinands gerbrichferdinands@gmail.com 

Anandi Postma anandi.postma@gmail.com 

 

Beleid  

Het contributie plan die in de vorige algemene ledenvergadering is goedgekeurd zal worden 

uitgevoerd in juni. 

Het beleidsplan zal niet meer uitgevoerd worden, tenzij er tijd vrijkomt voor het uitvoeren van 

eventuele kleine plannen.  

Nieuwe samenwerkingen zullen in eerste instantie niet meer worden aangegaan, tenzij dit een 

duidelijk voordeel voor de vereniging oplevert. 

 

Meerjarenvisie  



Aan de meerjarenvisie werkgroep wordt voorgesteld met minimale ondersteuning vanuit het 

bestuur een opzet maken voor een meerjarenvisie. Op het eind van het jaar kan er besloten 

worden door de meerjarenvisie werkgroep om het plan te presenteren. Het plan zal vervolgens 

doorgegeven worden aan het nieuwe bestuur. Het bestuur staat uiteraard open voor vragen en 

is bereid regelmatig het plan te lezen en te voorzien van feedback. 

 

Statuten/Huishoudelijke Regelement-wijzigingen 

De statuten vertellen ons dat er minimaal vijf mensen in het bestuur moeten zitten. Er zal 

opzoek worden gegaan naar een vijfde bestuurslid. Er wordt echter alleen een bestuurslid 

aangenomen wanneer deze geschikt is om de functie intern op zich te nemen. In het geval er 

geen vijfde bestuurslid gevonden kan worden, zullen er maatregelen worden getroffen wat 

betreft de statuten.  

In het Huishoudelijke Regelement staat dat er een commissaris intern moet zijn. Wanneer er 

een vijfde bestuurslid aangenomen wordt, zijn wij niet in strijd met het Huishoudelijke 

Regelement. Wanneer dit niet het geval is zal ook het Huishoudelijke Regelement moeten 

worden aangepast.  

 

Overige noemenswaardige veranderingen 

SSPN: Studievereniging VIP is aangesloten bij de Stichting Studieverenigingen Psychologie 

Nederland, ook wel SSPN. Samen met de andere studieverenigingen psychologie in 

Nederland organiseren wij een landelijk congres in maart. Gebruikelijk is dat twee 

bestuursleden aanwezig zijn bij de vergaderingen van SSPN, eens in de zes weken. Dit gaat 

veranderen door niet meer fysiek aanwezig te zijn bij de vergaderingen, maar wel up to date te 

blijven door het lezen van de notulen. Het bestuur zal wel aanwezig zijn bij het congres zelf. 

Bedrijfscontacten structuur (tijgers): Nynke Kok (oud bestuurslid, lid bedrijfscontacten) 

zal voorzitter worden van deze structuur. De externe contacten gaat nauw contact houden met 

Nynke, om zo wel up to date te zijn van alle vorderingen betreft de acquisitie.  

Maandpraat: Het is gebruikelijk dat bij elke VIP Borrel de Interne contacten aan de leden 

vertelt welke activiteiten er te doen zijn komende maand en andere overige zaken. Dit zal 

gaan veranderen door wel een slide show te laten draaien met alle activiteiten van de komende 

maand, maar het praatje laten we weg. Het is uiteraard wel mogelijk dat de commissies zelf 

iets zeggen op de borrel om zo de activiteiten te promoten. 

Commissie battle: De commissies kunnen door aanwezig te zijn op bepaalde activiteiten 

punten verdienen voor de commissie battle. Gebruikelijk is dat de halfjaarlijkse winnaar een 

diner van het bestuur ontvangt en de uiteindelijke winnaar een diner cheque. Dit gaat 

veranderen door op de VIP Borrel van februari de uiteindelijke winnaar(s) bekend te maken 

en deze commissie(s), ontvangt een diner van het bestuur.  

Actieve leden barbecue: De Bar en Kook structuur neemt de organisatie van de barbecue 

over. Het bestuur zal hen waar nodig ondersteunen.  

Actieve leden sociale activiteit: Het is gebruikelijk dat het bestuur een sociale activiteit voor 

de actieve leden organiseert. Gezien de huidige omstandigheden wordt het lastig om deze 

activiteit te organiseren voor de actieve leden. In eerste instantie komt deze activiteit te 

vervallen, maar wanneer er ruimte en tijd is om deze activiteit te organiseren dan wordt dit 

gecommuniceerd naar de actieve leden.  

Actieve leden studie-gerelateerde activiteit: Het is gebruikelijk dat het bestuur een studie-

gerelateerde activiteit voor de actieve leden organiseert. Gezien de huidige omstandigheden 

wordt het lastig om deze activiteit te organiseren voor de actieve leden. In eerste instantie 

komt deze activiteit te vervallen, maar wanneer er ruimte en tijd is om deze activiteit te 

organiseren dan wordt dit gecommuniceerd naar de actieve leden.  

Commissiedates: De commissiedates zullen helaas komen te vervallen.  



Halfjaarverslagen: Het voorstel is om de halfjaarverslagen volgens het gebruikelijke format 

te maken tot en met 9 januari 2017. Daarna worden de jaarverslagen op een nieuwe manier 

geschreven, waarbij de interne taken verdeeld zijn. 

 


