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Op de algemene ledenvergadering van 21-03-2017 heeft het bestuur 2016-2017 een plan 

voorgesteld met betrekking tot de herstructurering van de commissies voor de komende jaren. 

Het ideeënfonds maakt deel uit van dit plan en is tijdens deze algemene ledenvergadering 

uitgebreid besproken. Naar aanleiding van de ideeën en meningen die naar voren zijn 

gekomen tijdens deze algemene ledenvergadering is het plan voor het ideeënfonds 

aangescherpt en uitgebreid. Hieronder wordt de herziende versie toegelicht. 

 

Het ideeënfonds is bedoeld voor alle leden van VIP. VIP-leden kunnen aanspraak maken op 

dit fonds wanneer zij een vernieuwend, innovatief of creatief idee hebben.   

De procedure gaat als volgt: 

Een VIP-lid heeft een idee en wil dit graag uitvoeren door middel van aanspraak te doen op 

het ideeënfonds. Het VIP-lid onderneemt de volgende stappen: 

1. Het VIP-lid zendt het idee in door middel van het invullen van het formulier op de 

VIP-site bestemd voor het ideeënfonds. In dit formulier wordt gevraagd om de 

volgende informatie: 

1. Wat voor activiteit wil het lid organiseren? 

2. Het VIP-lid moet een indicatie geven van de kosten voor het evenement.  

3. Hoeveel mensen zijn er nodig om de activiteit te organiseren?  

2. Vervolgens bespreekt het bestuur tijdens de bestuursvergadering of dit plan in 

aanmerking komt voor een gift uit het ideeënfonds of niet. 

Mocht het idee niet in aanmerking komen voor een gift, dan laat het bestuur dit weten 

aan de desbetreffende persoon met daarbij de reden(en) waarom het bedrag niet wordt 

toegekend.  

Mocht het idee wel in aanmerking komen voor een gift, dan gaat de functionaris 

interne contacten om tafel met de desbetreffende persoon om het plan door te spreken.  

3. Vervolgens bespreekt het bestuur tijdens de bestuursvergadering of dit plan in 

aanmerking komt voor een gift uit het ideeënfonds of niet. 

4. Vervolgens wordt er gekeken of de persoon die het idee aanvraagt al genoeg mensen 

heeft verzameld voor de activiteit of dat de persoon nog mensen zoekt om samen de 

activiteit te kunnen organiseren. In dit geval wordt een e-mail gestuurd naar de VIP-

leden die zich hebben aangemeld voor de ideeënfonds poule. In deze poule zitten alle 

mensen die graag zouden willen helpen bij de organisatie van een activiteit. VIP-leden 

kunnen zich tijdens de commissiemarkt opgeven voor deze poule of een e-mail sturen 

naar het bestuur als zij in de poule zouden willen. Dit kan gedurende het hele 

studiejaar. De functionaris interne contacten beslist samen met de organisator wie hem 

of haar gaat helpen met de organisatie. Mocht de commissie compleet zijn, dan wordt 

er vervolgens een voorzitter en penningmeester aangesteld.  

5. Tot slot wordt er een plan opgesteld met de commissie en de functionaris interne 

contacten van het bestuur en kan het plan worden uitgevoerd. 

6. Tijdens de organisatie van de activiteit vindt er (indien nodig) regelmatig overleg 

plaats tussen het bestuur en de commissie.  

 

Een aantal regels omtrent het ideeën fonds: 
• Het bestuur streeft er naar om halverwege het jaar ongeveer de helft van het 

ideeënfonds toegekend te hebben aan activiteiten. Zo is er de mogelijkheid voor de 

VIP-leden om later in het jaar ook nog activiteiten te kunnen organiseren. Het bedrag 

dat wordt begroot voor het ideeënfonds wordt nader bepaald aan de hand van de 

begroting 2017-2018.  



• Ideeën die tussen de driehonderdvijftig euro en vijfhonderd euro gaan kosten worden 

eventueel voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. Ideeën die meer kosten 

dan vijfhonderd euro worden altijd aangedragen aan de algemene ledenvergadering. 

• VIP-leden die een activiteit organiseren met een gift uit het ideeënfonds worden actief 

lid en krijgen dus dezelfde rechten als de leden uit commissies of structuren. Dit is met 

uitzondering van commissiekleding.  

• Er geldt een regel van maximum vier personen voor het organiseren van een 

dagactiviteit. Er kan een uitzondering worden gemaakt op deze regel wanneer het 

bestuur denkt dat er meer mensen nodig zullen zijn om deze activiteit succesvol te 

kunnen organiseren.   

• Elk VIP-lid mag een onbeperkt aantal activiteiten organiseren. 

• Het huidige creativiteitsfonds gaat op in het ideeënfonds, wat betekent dat reeds 

bestaande commissies ook aanspraak mogen doen op het ideeënfonds.   

 

 


