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1. Inleiding 
 

Stichting Art is sinds 1983 de studiestichting van de opleiding Kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van Utrecht. Wij zijn verheugd om dit jaar het 38ste bestuur van Stichting Art te 
mogen zijn. We hebben het afgelopen jaar aandachtig naar het 37ste bestuur gekeken en 
hebben hun adviezen in ons achterhoofd gehouden bij het schrijven van ons beleidsplan. 
We willen komend jaar wel onze eigen stempel drukken op Stichting Art. Hoe we dit trachten 
te bereiken, staat uitgelegd in dit plan. 

Voor het schrijven van dit beleidsplan hebben we het Driejarenplan 2019-2022 
geraadpleegd. Dit is uitstekend uitgevoerd door het voorgaande bestuur en wij bouwen hier 
dan graag op voort. We hebben ook de jaarverslagen en de beleidsplannen van de 
afgelopen jaren geraadpleegd.  

Natuurlijk vinden we daarnaast de mening van de contribuant zeer belangrijk. 
Daarom hebben we de resultaten van de meest recente halfjaarlijkse enquête, afgenomen 
door het 37ste bestuur, in het beleidsplan verwerkt. 

In verband met COVID-19 zijn er bepaalde maatregelen getroffen door het RIVM en 
Universiteit Utrecht om verspreiding van het virus te voorkomen. Als bestuur zullen we erop 
toezien dat deze regels nageleefd worden door ons én de contribuanten. We houden de 
ontwikkeling van de RIVM-maatregelen nauw in de gaten en zullen onze activiteiten daarop 
aanpassen. We vinden het vanzelfsprekend het fijnst om onze contribuanten zo vaak 
mogelijk fysiek te zien, maar hierbij staat de gezondheid van onze contribuanten op de 
eerste plek. 

Door COVID-19 is het in blok 1 waarschijnlijk nog niet mogelijk om activiteiten te 
organiseren waarbij veel mensen in een afgesloten ruimte zitten. Als oplossing hiervoor 
willen we meer focussen op het organiseren van online activiteiten, zoals online filmavonden 
en pubquizzen. Daarnaast zijn we van plan om een Microsoft Teams-groep aan te maken, 
waarin we de kantooruurtjes online kunnen voortzetten. De Art-Bieb willen we ook graag via 
Teams laten plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat onze contribuanten nog steeds samen - 
en van elkaar - kunnen leren. We kiezen hierbij voor het programma Microsoft Teams, 
omdat de studenten hier al over beschikken in verband met hun online colleges. 
 In dit beleidsplan zal eerst een beschrijving worden gegeven van de functieverdeling. 
Daarna zullen de kernpunten van het Driejarenplan 2019-2022 en het Jaarverslag 2019-
2020 kort worden toegelicht, aansluitend worden onze eigen kernpunten in detail uitgewerkt. 
Vervolgens worden de verschillende commissies behandeld. Ten slotte wordt de 
jaarbegroting 2020-2021 toegelicht met een bijlage van de begroting. 
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2. Functieverdeling  
 
2.1 Voorzitter - Pleun Oostwouder 
 
De algemene taak van de voorzitter is om overzicht te houden op alles wat er gebeurt 
binnen de stichting en de manier waarop dat gebeurt. Tot haar taken behoort het 
voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen. Daarnaast neemt de voorzitter deel 
aan externe vergaderingen zoals het maandelijkse SVO (Studie Verenigingen Overleg) en 
vergaderingen van VIDIUS (Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert). Verder is de voorzitter 
verantwoordelijk voor het schrijven van belangrijke documenten, zoals het beleidsplan en 
het jaarverslag. De voorzitter moet de inhoud van deze documenten zo goed mogelijk 
communiceren naar de contribuanten, bijvoorbeeld tijdens het Algemeen Contribuanten 
Overleg (ACO). 
 
2.2 Secretaris - Fleurance van Wakeren  
 
De secretaris is verantwoordelijk voor zaken zoals het beheren van het algemene e-
mailaccount en de post. De secretaris dient e-mails en brieven op korte termijn te 
beantwoorden en/of te verdelen onder de andere bestuursleden. Zij verstuurt tweewekelijks 
de infomail naar alle contribuanten. Tijdens de bestuursvergaderingen zal de secretaris 
notuleren en deze notulen uitwerken voor de volgende vergadering. Verder beheert de 
secretaris het contribuanten- en alumnibestand, en de bijbehorende e-mailadressen. Tot slot 
is de secretaris hoofdverantwoordelijk voor het alumnibeleid van Stichting Art. Dit houdt 
concreet in dat de secretaris het mailcontact met de alumni zal onderhouden, het 
alumnibestand zal bijhouden, zich samen met het hele bestuur zal inzetten voor de werving 
van alumni en de alumnicommissie zal voorzitten. 
 
2.3 Penningmeester -  David Koniuszek  
 
De penningmeester is de beheerder van de financiën van Stichting Art. Hij houdt de 
rekening van Art nauw in de gaten en controleert alle begrotingen van de commissies. Zelf 
wordt de penningmeester gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit twee oud-
penningmeesters. De andere belangrijke taak van de penningmeester is het opstellen van 
een jaarbegroting, deze wordt aan de contribuanten gepresenteerd tijdens het eerste ACO 
(met toelichting). De penningmeester houdt gedurende het academisch jaar de begroting in 
de gaten en past deze aan waar nodig. Aan het einde van het jaar dient de penningmeester 
een jaarafrekening op te stellen die in het jaarverslag opgenomen wordt. Tevens dient de 
penningmeester te zorgen voor een goede overdracht van de financiën naar zijn opvolger. 
Na het bestuursjaar neemt de penningmeester voor twee jaar plaats in de kascommissie. 
 
2.4 Commissaris Intern - Joëlle de Jong 
 
De commissaris intern verzorgt grotendeels de communicatie met de contribuanten en 
de studenten Kunstgeschiedenis. De verschillende sociale media zoals Instagram en 
Facebook worden gebruikt als communicatiemiddelen met elk hun eigen doel en 
publiek. Ook beheert de commissaris intern de website van Stichting Art. Deze wordt 
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door haar up-to-date gehouden en zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor 
contribuanten en andere geïnteresseerden. Tot slot is de commissaris intern sinds vorig jaar 
hoofdverantwoordelijke voor het bijhouden van het archief. 
 
2.5 Commissaris Extern - Charlotte Donkers 
 
De commissaris extern verzorgt de communicatie tussen Stichting Art en de buitenwereld. 
Zij is verantwoordelijk voor de connectie tussen de stichting en andere instanties, zoals de 
andere studieverenigingen van de Universiteit Utrecht, de zusterverenigingen en de 
Vrienden van Art. Ook het werven en promoten van sponsoren behoort tot haar takenpakket, 
wat zij zal doen in samenwerking met de acquisitiecommissie, waar zij voorzitter van zal zijn. 
Verder is de commissaris extern aanwezig bij externe vergaderingen van VIDIUS en het 
maandelijkse SVO. In samenwerking met zusterverenigingen organiseert zij KunstNed en is 
zij verantwoordelijk voor het regelen van de boekverkoop. Ook onderhoudt de commissaris 
extern het contact met de mastercoördinatoren. 
 
2.6 Commissaris Onderwijs - Isis Meeuwissen  
 
De commissaris onderwijs is het aanspreekpunt voor alle studenten met vragen, problemen 
of andere opmerkingen. De commissaris onderwijs is de bemiddelaar tussen Stichting Art, 
de opleiding en de Universiteit Utrecht. Daarnaast vertegenwoordigt zij de belangen van de 
studenten. In samenwerking met de opleidingscommissie zorgt zij ervoor dat de 
cursusevaluaties serieus genomen worden. Hiernaast organiseert de commissaris onderwijs 
in samenwerking met de Universiteit Utrecht de open- en meeloopdagen en regelt alles 
rondom de docentenprijs. De commissaris onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn 
om bij te kunnen dragen aan de vooruitgang van het onderwijs, daarom zal een van haar 
taken zijn om de vergaderingen met de onderwijsdirecteur voor te zitten. Dit jaar zal de 
educatiecommissie in plaats van de eerstejaarscommissie door de commissaris onderwijs 
worden begeleid en daarnaast ook de introductiecommissie, onder andere om zo veel 
mogelijk betrokken te zijn bij de eerstejaars.   
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3. Kernpunten voorgaande jaren 
 

Ter verantwoording van onze kernpunten en visie volgt eerst een kort overzicht van de 
geraadpleegde documenten: het Driejarenplan 2019-2022, het Beleidsplan 2019-2020 en 
het Jaarverslag 2019-2020.  
 
3.1 Driejarenplan 2019-2022 
 
Tijdens het 38ste jaar van Stichting Art volgen wij het Driejarenplan 2019-2022. De 
kernthema’s uit dit plan zijn: toegankelijkheid, professionalisering en Ondersteuning 
Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO). Tevens zijn de professionaliteitschecklist en 
een reflectie op het Driejarenplan 2016-2019 terug te vinden in het Driejarenplan 2019-2022. 
Hieronder worden de kernpunten kort toegelicht:  
 

A. Toegankelijkheid  
Hoofdzaak is dat alle contribuanten van Stichting Art en niet-contribuanten zich welkom 
voelen. Voorgaande jaren is er vooral ingezet om ervoor te zorgen dat Stichting Art voor 
iedereen (lees: oud-studenten, nieuwe studenten, ouderejaars en eerstejaars) wat toevoegt 
tijdens en na de studietijd. Op veel punten is Stichting Art al toegankelijk, maar er valt nog 
winst te behalen. Dit is met name op het gebied van (pre-)masterstudenten, contact met het 
departement en inclusiviteit. Het 37ste bestuur heeft veel aandacht aan dit punt besteed en 
wij zullen hiermee verder gaan. Daarnaast zullen wij winst proberen te halen in de oud-
studenten vasthouden.   
 

B. Professionalisering  
De afgelopen jaren is de organisatie van Stichting Art stevig geprofessionaliseerd. Er zijn 
nog een paar zaken die belangrijk zijn te verbeteren.Het 37ste bestuur heeft het 
archiefbeleid, het ‘Roze Boekje’ en de digitale contribuantenpas, in samenwerking met de 
commissaris intern van het 36ste  bestuur, gerealiseerd. Wij zullen voortzetten op het 
opgezette beleid van het 37ste bestuur. Daarnaast blijkt uit de evaluatie van het afgelopen 
driejarenplan dat het alumnibeleid van Stichting Art te verbeteren valt. Ook op dit punt zullen 
wij voorzetten op de stappen die de besturen voor ons al hebben genomen.  
 

C. Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO)  
OIPO is een begrip dat geïntroduceerd werd in het Driejarenplan 2019-2022. OIPO staat 
voor Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling. Het begrip is tot stand gekomen 
naar aanleiding van een aantal activiteiten die door het 36ste bestuur in het leven zijn 
geroepen en onder de verzamelnaam OIPO geschaard konden worden. Met OIPO willen wij 
als Stichting Art een nuttige en doelbewuste aanvulling zijn op de studie door middel van 
activiteiten die onderwerpen aankaarten die niet in de reguliere studie aan bod komen.  

OIPO is gericht op educatieve of carrière- en studiegerelateerde activiteiten die 
contribuanten helpen op het gebied van zelfontwikkeling met het oog op de verdere 
studieloopbaan en carrière. Het kernpunt OIPO wordt in twee categorieën opgedeeld: 
begeleiding tijdens de studie en voorbereiding op de verdere studieloopbaan en carrière. 
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3.2 Beleidsplan 2019-2020 
 
Het 37ste bestuur heeft zich tijdens het schrijven van het Beleidsplan 2019-2020 gebaseerd 
op het Driejarenplan 2019-2022, het Beleidsplan 2018-2019 en het Jaarverslag 2018-2019. 
De kernpunten die het 37ste bestuur heeft opgesteld (professionalisering, toegankelijkheid, 
verbreding en duurzaamheid) en de toelichting daarvan, zijn terug te vinden in het 
Beleidsplan 2019-2020.  
 
3.3 Jaarverslag 2019-2020 
 
Het Jaarverslag 2019-2020 beschrijft de resultaten van het Beleidsplan 2019-2020.  
Het 37ste bestuur heeft twee kernpunten uit het Driejarenplan 2019-2022 overgenomen in 
hun beleidsplan, namelijk: professionalisering en toegankelijkheid. Het 37ste bestuur nam 
daarnaast twee andere kernpunten in hun beleidsplan op, namelijk verbreding en 
duurzaamheid. Dit zijn de belangrijkste realisaties van het Beleidsplan 2019-2020:  

● Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd die een toegevoegde waarde hadden 
aan de studie en verdere loopbaan van de studenten: de lezing georganiseerd door 
de symposiumcommissie, een lezing georganiseerd door het bestuur in 
samenwerking met de Vereniging Nederlandse Kunsthistorici en diverse 
studieverenigingen of stichtingen van de studie kunstgeschiedenis uit Nederland en 
een werkbezoek naar verschillende bedrijven in Amsterdam georganiseerd door de 
carrièrecommissie. Daarnaast heeft de carrièrecommissie een website opgezet met 
verhalen van mensen uit het werkveld, carrièretips en meer.  

● De commissies is een uniforme werkwijze aangeleerd.  
● Er is een start gemaakt met de aanleg van een archief.  
● De alumnicommissie is op nieuw vormgegeven.  
● Er zijn zes activiteiten op het Art-kantoor georganiseerd.  
● De activiteiten zijn toegankelijker gemaakt door beter rekening te houden met de 

tijden en prijzen van activiteiten.  
● De zichtbaarheid van activiteiten is vergroot door te promoten op verschillende fora.  
● De zichtbaarheid van Article is vergroot door goed te promoten en hun tijdschriften 

duidelijk zichtbaar te maken op kantoor.  
● Het contact met andere verenigingen en/of stichtingen is uitgebreid. Er zijn samen 

activiteiten georganiseerd.  
● Het Art-kantoor is duurzamer gemaakt. Er zijn verschillende afvalbakken op kantoor 

geplaatst met als doel het scheiden van afval. Daarnaast is het aantal 
wegwerpbekertjes beperkt door meer mokken en glazen op het kantoor te zetten. 
Daarnaast is er een limiet gekomen aan het aantal geprinte posters voor activiteiten  

● Er is begonnen met de overstap naar Triodos Bank.  
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4.  Kernpunten en concrete uitwerking 
 
Voor de vorming van ons beleid hebben we gekeken naar het Driejarenplan 2019-2022, de 
resultaten van het Beleidsplan 2019-2020 en het Jaarverslag van 2019-2020. Daarnaast 
hebben we ook gekeken naar de meest recente halfjaarlijkse enquête van het 37ste bestuur.  
We bouwen voort op de visies en plannen van het 37ste bestuur en hebben daaraan onze 
eigen ideeën toegevoegd.  
 
4.1 Professionalisering  
Het kernpunt professionalisering is overgenomen uit het Driejarenplan 2019-2022, met als 
doel om als stichting professionaliteit uit te stralen naar de buitenwereld, maar ook naar 
onze eigen contribuanten. Daarnaast willen wij onze contribuanten de hand reiken om 
zichzelf op professioneel gebied te ontwikkelen. Dit willen wij bereiken door hen in contact te 
brengen met het werkveld door middel van diverse activiteiten. Het kernpunt 
professionalisering kan worden onderverdeeld in drie punten: 

A. Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO)  
B. Professionalisering van Stichting Art op intern niveau 
C. Professionalisering van Stichting Art op extern niveau 

 
A.     Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO) 

OIPO is gericht op educatieve, carrière- en studiegerelateerde activiteiten die contribuanten 
helpen op het gebied van zelfontwikkeling. We willen op het gebied van activiteiten onder 
andere lezingen, werkbezoeken, symposia en een carrièredag organiseren. Afgelopen jaar 
is er door de carrièrecommissie een carrièrewebsite gemaakt, die wij in stand gaan houden 
en meer onder de aandacht willen brengen.  

Tevens willen we meer in contact komen met masterstudenten. Dit streven we te 
bereiken door ze uit te nodigen om voorlichting te geven over hun masters en door 
activiteiten te organiseren die specifiek voor masterstudenten interessant zijn. Een 
voorbeeld hiervan zal de masteravond zijn, waarin er vaardigheden worden behandeld die 
voor masterstudenten nuttig zijn in hun toekomstige loopbaan. Dit zijn vaardigheden die voor 
bachelorstudenten (nog) geen noodzaak hoeven te zijn, zoals het gebruik van Linked-In. Wij 
willen hiervoor medewerkers van de Universiteit Utrecht inzetten, die gespecialiseerd zijn in 
deze vaardigheden.  
 
 B.     Professionalisering van Stichting Art op intern niveau 
Als studiestichting willen we naast een gezellige uitstraling ook onze serieuze kant laten 
zien. Dit gaan we bereiken door een duidelijke structuur te hebben binnen de organisatie.  
Zo willen we voldoende toezicht op commissies houden door de inwerkavonden van de 
commissies tijdig te laten plaatsvinden en door te zorgen dat de begeleider bij de eerste 
aantal vergaderingen aanwezig is om de commissie op weg te helpen. Dit is door het 37e 

bestuur ook uitgevoerd en had een gewenst positief effect op de commissies. 
De Google Agenda waarin commissies data voor activiteiten kunnen aanvragen 

werkt goed en willen we behouden. Het aanvraagformulier waarin de commissies 
promotiemateriaal kunnen aanvragen bij de beeldcommissie is daarentegen niet zichtbaar 
genoeg geweest. We gaan ervoor zorgen dat dit formulier op elke Google Drive staat en 
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volledig online in te vullen is, zodat het makkelijker in te dienen is bij de beeldcommissie. Het 
formulier zal niet meer op papier in te dienen zijn zodra het gedigitaliseerd is. 

Er zijn af en toe misverstanden over de correcte spelling van Art-gerelateerde 
woorden. Om dit te voorkomen gaan we het Roze Boekje op de Google Drive van elke 
commissie zetten. 

Tot slot willen we zorgen dat er meer foto’s bij activiteiten worden gemaakt met de 
Art-camera. Hiervoor hopen we voornamelijk de leden van de beeldcommissie in te zetten. 
Dit beeldmateriaal zullen we vervolgens als promotie op Facebook en op de website zetten. 
Zo houden we de sociale media actueel en aantrekkelijk. Bij het beeldmateriaal wordt de 
AVG-wet in acht gehouden. Via het inschrijfformulier hebben contribuanten toestemming 
kunnen geven voor het maken van beeldmateriaal op eigen activiteiten voor intern gebruik 
en promotiedoeleneinden. Mochten contribuanten geen toestemming hebben verleend, 
zullen foto’s en video’s waar zij op staan ook niet gebruikt worden als promotie op Facebook 
en op de website. Daarnaast wordt op het promotiemateriaal van activiteiten de volgende 
tekst vermeld: ‘Deelnemers van deze activiteit gaan ermee akkoord dat beeldmateriaal wat 
gemaakt wordt tijdens deze activiteit, gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden van 
Stichting Art. Kijk voor meer informatie https://stichting-art.nl/art/statuten/.’. 
 

C.     Professionalisering van Stichting Art op extern niveau 
Naar buiten toe is het ook belangrijk dat Stichting Art professioneel overkomt. De website zal 
daarom meer up-to-date worden gehouden, met een actuele agenda en foto’s van 
activiteiten. Ook deze foto’s zullen voldoen aan de AVG-wet. Dit sluit grotendeels aan bij de 
professionalisering op intern gebied.  

Ook vinden we het als bestuur belangrijk dat er meer activiteiten in samenwerking 
met andere studieverenigingen en studiestichtingen worden georganiseerd, zoals symposia 
en lezingen. Op deze manier krijgen studenten ook contacten buiten de eigen studie. 
Hierover is meer te lezen in het kernpunt diversiteit.   

Tenslotte willen we aan externe partijen laten zien dat wij de maatregelen rondom 
COVID-19 naleven. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is dat we rekening houden met 
de maatregelen van de overheid en van Universiteit Utrecht. Zo zullen we onze aanpak 
omtrent de maatregelen op de website en in de promotie voor activiteiten op sociale media 
plaatsen. Ook in de infomails zal hier aandacht voor zijn.  
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4.2 Toegankelijkheid 
Als studiestichting is het belangrijk dat Stichting Art toegankelijk is voor iedereen. Met 
‘iedereen’ wordt bedoeld: de bachelorstudenten, minorstudenten, (pre-)masterstudenten, 
internationale studenten, docenten en alumni. Ook valt onder toegankelijkheid het contact 
tussen Stichting Art, andere studieverenigingen, en de faculteit. Het 37ste  bestuur der 
Stichting Art had dit ook als een van hun kernpunten en wij bouwen graag op hun prestaties 
voort.  
Het kernpunt toegankelijkheid kan worden onderverdeeld in drie punten: 

A. Toegankelijkheid voor studenten 
B. Toegankelijkheid alumni en (pre-)master studenten  
C. Toegankelijkheid van activiteiten  

 
A. Toegankelijkheid voor studenten 

De inschrijfprocedures bij Stichting Art willen wij graag makkelijker maken voor 
(aankomende) eerstejaarsstudenten. Zeker omdat het Art-kantoor aan het begin van het jaar 
nog dicht is en toekomstige contribuanten geen formulieren kunnen ophalen, willen we de 
inschrijfprocedure volledig digitaliseren. Dit sluit ook aan bij het kernpunt duurzaamheid.  

Hoewel de meeste activiteiten voorlopig nog online zijn, willen we het Art-kantoor 
toegankelijk maken voor wanneer het weer open mag. Het Lucht je (H)Artje boekje willen we 
graag houden en we gaan het vriendenboekje, dat afgelopen jaar is gerealiseerd door de 
beeldcommissie, op het kantoor leggen. We willen de Art-ers aansporen om het 
vriendenboekje in te vullen. Dit is voor alle contribuanten bedoeld en is een leuke manier om 
medestudenten beter te leren kennen.  

Het is belangrijk voor ons dat de Art-ers weten dat het Art-kantoor een veilige 
omgeving is om te studeren of juist een pauze te nemen van het studeren. Het kan een plek 
zijn om te kletsen, maar ook een plek om advies te vragen aan medestudenten wanneer je 
tegen problemen aanloopt. We willen graag dat iedereen zich er welkom voelt. Vanwege 
COVID-19 is het aan het begin van het universiteitsjaar nog niet mogelijk om contribuanten 
op het Art-kantoor te ontvangen. Als vervanging zullen wij een online variant organiseren via 
Microsoft Teams. Er zal in infomail van een code worden gedeeld waarmee de 
contribuanten kunnen inloggen op het teams account. 
 

B. Alumni en (pre-)master studenten  
Ook dit jaar gaan we ons best doen om de alumni en (pre-)masterstudenten meer te 
betrekken bij Stichting Art. Om dit te doen, behouden we de nieuwe vormgeving van de 
alumnicommissie die vorig jaar is ingesteld. Deze commissie staat onder het toezicht van de 
secretaris.  

We willen een master-bacheloravond organiseren, waarbij de bachelorstudenten en 
de masterstudenten op een laagdrempelige manier met elkaar kennis kunnen maken. Pre-
masterstudenten zijn vaak geen contribuant, daarom is er door de introductiecommissie 
gestimuleerd dat zij wel in de Whatsappgroep zitten van de eerstejaarsstudenten 
kunstgeschiedenis en twee mentoren hebben. Zo kunnen we hen beter bereiken en 
betrekken bij onze activiteiten. 
 

C. Activiteiten 
Door COVID-19 is het onzeker in hoeverre er fysieke activiteiten kunnen plaatsvinden in het 
komende collegejaar. Toch hebben wij een aantal doelen gesteld, die wij zouden willen 
bereiken. Echter, we zullen altijd rekening houden met de maatregelen van het RIVM en de 
Universiteit Utrecht om deze activiteiten veilig te kunnen laten verlopen.  

Allereerst willen we komend jaar overdag meer activiteiten organiseren op het Art-
kantoor. Dit is namelijk een toegankelijke plek voor al onze contribuanten, ook voor hen die 
nog geen kamer hebben in Utrecht. Activiteiten op het Art-kantoor kunnen namelijk worden 
bijgewoond rondom de collegetijden.  
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De commissiemarkt willen we dit jaar toegankelijker maken. Dit doen we onder 
andere door filmpjes te maken met uitleg over de commissies. Elke begeleider legt uit wat 
zijn of haar commissie inhoudt. Zo kunnen de (nieuwe) contribuanten heel vrijblijvend de 
commissies ontdekken. Tevens zal er na de publicatie van de filmpjes een online 
commissieborrel plaatsvinden, waar contribuanten vragen kunnen stellen over de 
commissies en waar wij hun enthousiasme hopelijk verder kunnen aanwakkeren. Wij zouden 
de commissiefilmpjes en -borrel graag een nieuwe norm willen maken voor de komende 
jaren.      

Tenslotte zullen we erop toezien dat de mentoren een actievere rol aannemen. Zij 
zijn nu meer dan ooit het vaste aanspreekpunt van de eerstejaars. De mentoren zullen 
gestimuleerd worden om activiteiten te organiseren met hun mentorgroep, zoals samen 
koffie drinken of een online activiteit. Dit sporen we aan omdat we graag zouden zien dat de 
mentoren meer verbinding creëren binnen de tutorgroep waar zij mentor van zijn. Dit jaar is 
er voor het eerst ook een door de universiteit aangestelde student-assistent die buiten 
Stichting Art om activiteiten organiseert voor de eerstejaarsstudenten. Wij zullen echter 
nauw met haar samen gaan werken.  
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4.3 Diversiteit 
Met het kernpunt diversiteit doelen wij op een op een divers aanbod van activiteiten, maar 
besteden we ook aandacht aan de diverse interesses van onze contribuanten. Wij willen 
stimuleren dat onze contribuanten hun eigen grenzen verleggen. Afgelopen jaren is er een 
breder programma gekomen met als doelstelling een grotere verscheidenheid aan studenten 
aan te trekken en het verbreden van de interesses van de contribuanten. Hierop willen wij 
voortborduren door middel van diverse activiteiten, maar ook door meer te organiseren met 
andere studieverenigingen of studiestichtingen om de interesses van onze contribuanten te 
verrijken.  
Het kernpunt diversiteit kan worden onderverdeeld in drie punten: 

A. Diversiteit van de activiteiten intern 
B. Diversiteit van de activiteiten extern 
C. Fysieke en online activiteiten 

 
A. Diversiteit van de activiteiten intern 

Wij willen dat er komend jaar meer samenwerking is tussen de verschillende commissies.   
Ten eerste hopen wij dat dit resulteert in het gezamenlijk organiseren van activiteiten, 
bijvoorbeeld een kroegentocht door de eerstejaarscommissie en de feestcommissie. 
Daarnaast willen wij dat commissies elkaar meer gaan helpen, onder andere op het gebied 
van promotie. We hebben gemerkt dat er soms nog weinig mensen op activiteiten afkomen 
en wellicht zal dit helpen. Om deze samenwerking te stimuleren komt er vanaf het begin van 
het jaar een appgroep met alle voorzitters van de commissies. Deze groepschat is speciaal 
bedoeld om elkaar op weg te helpen en te ondersteunen. Voorzitters kunnen met elkaar 
overleggen en er kunnen promotie berichten in worden gestuurd om doorgestuurd te 
worden. Wij hopen dat deze samenwerking resulteert in een hogere opkomst bij de 
activiteiten en gezamenlijke activiteiten.  
 Om een hogere opkomst te bereiken zal het bestuur zich meer inzetten voor de 
commissies. Onder andere de commissaris intern zal in de Whatsapp groepen zitten van de 
eerstejaars, tweedejaars, etc. zodat zij ook eventueel promotie berichten/materiaal voor 
commissies kan doorsturen. Het is al gebruikelijk dat het bestuur en de mentoren in 
verscheidene groepschats zitten, maar wij willen benadrukken dat het alleen de taak van de 
commissaris intern is om promotiemateriaal door te sturen en dat zij dus in elke chat 
aanwezig moet zijn.  
 Om aandacht te krijgen voor samenwerking tussen commissies en ze aan te sporen 
hier werk van te maken, willen wij tijdens de commissie-inwerkdag uitgebreider bij dit 
kernpunt stilstaan. Aan de commissie-inwerkdag zal een onderdeel toe worden gevoegd 
waarbij verschillende methoden zullen worden besproken waarmee je binnen een activiteit 
andere commissies kunt verbinden. 

Door een verbinding tussen commissies kunnen nieuwe en verschillende soorten 
activiteiten worden gerealiseerd. Dit vergroot de diversiteit van de activiteiten.  
 

B. Diversiteit van de activiteiten extern 
We gaan proberen het contact met andere verenigingen en stichtingen, vooral van de 
faculteit Geesteswetenschappen, uit te breiden. Bestuur 37 heeft dit vermeldt bij hun 
kernpunt Verbreding en wij willen hier verder op voortborduren. Wij gaan nog actiever zijn 
als bestuur met het benaderen van andere besturen. Wij willen het mailcontact uitbreiden en 
vaker fysiek langsgaan bij de kantoren van de andere verenigingen en stichtingen. Een 
uitbreiding van het contact maakt het namelijk makkelijker om samen met andere 
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verenigingen en stichtingen activiteiten te organiseren. We willen meer evenementen zoals 
symposia, lezingen maar zeker ook borrels met andere verenigingen en stichtingen 
organiseren.Het docentendiner werd de afgelopen jaren georganiseerd in samenwerking 
met UHSK, dit willen wij graag voortzetten. Normaliter worden er 3 of 4 activiteiten samen 
georganiseerd en willen wij ook doen. In de afgelopen jaren is een warme band gevormd 
met UHSK en deze band willen wij graag behouden. 

 
C. Fysieke en online activiteiten 

Door COVID-19 zijn in de afgelopen paar maanden veel evenementen geschrapt of 
aangepast. Aangezien we niet weten wat de komende paar maanden de regelingen omtrent 
COVID-19 gaan zijn, moeten wij hier als studiestichting rekening mee houden. Dit zal 
betekenen dat in blok 1, maar misschien ook nog in blok 2 veel activiteiten online plaats 
gaan vinden. We gaan daarom online borrels, filmavonden en pubquizzen organiseren. Wel 
moet hierbij vermeld worden dat we de maatregelen van het RIVM rondom COVID-19 nauw 
zullen volgen en onze plannen hierop aanpassen.  
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4.4. Duurzaamheid 
Net als het 37ste bestuur der Stichting Art willen we het beleid van de Universiteit Utrecht in 
acht nemen. In dit beleid is duurzaamheid een van de kernpunten. Het 35ste bestuur had 
duurzaamheid ook in hun beleidsplan opgenomen. Wij zijn in overeenstemming met het 35ste  
en het 37ste bestuur als het gaat over het belang van duurzaamheid. Vorig jaar zijn er al 
grote stappen gemaakt om Stichting Art duurzamer te maken zoals de digitale contribuanten 
pas en de verschillende prullenbakken op het Art-kantoor. Wij vinden dit mooie punten en 
zouden er graag een aantal aan toe voegen.  
Wij hopen dit te bereiken aan de hand van de volgende drie punten:  

A. Duurzaamheid op het Art-kantoor  
B. Duurzaam eten 
C. Duurzaam reizen  

  
A. Duurzaamheid op het Art-kantoor  

Het verduurzamen van Stichting Art begint natuurlijk op het Art-kantoor, waar we het gebruik 
van papier en plastic willen terugschroeven. Dit gaan we onder andere doen door de 
inschrijfprocedure te digitaliseren. Ook het aanvragen van promotiemateriaal bij de 
beeldcommissie willen we makkelijker en duurzamer maken door dit formulier online 
beschikbaar te stellen voor alle commissies. We zullen het formulier in de Google Drive van 
iedere commissie zetten zodat het document makkelijk te vinden, in te vullen en te delen is. 

We willen ook het scheiden van afval op kantoor duidelijker en makkelijker maken. 
Wegwerp plastic is vanaf januari 2021 verboden in Nederland en we zullen er daarom voor 
zorgen dat het herbruikbaar servies op het Art-kantoor beter zichtbaar is en ook gebruikt 
wordt bij de bakdagen. Daarnaast werkt het concept van de mokken op het Art-kantoor 
goed. Afgelopen jaar werd er bijna geen gebruik meer gemaakt van kartonnen bekertjes. Wij 
willen dit voortzetten en de contribuanten motiveren om de meest milieuvriendelijke optie te 
kiezen. 

B. Duurzaam eten  
Samen met het Art-kantoor, willen we het eten dat aangeboden wordt door Art ook 
duurzamer maken. De Groentetas is hier natuurlijk een goed voorbeeld van dat er al is. 
Deze willen we er graag in houden, maar de tas moet wel toegankelijker worden. Hiermee 
bedoelen we vooral dat we duidelijker willen communiceren hoe, waar en wanneer de 
Groentetas besteld en opgehaald kan worden. Om de communicatie te verbeteren willen we 
onder andere de infomail en het instagramaccount inzetten. Bovendien willen we graag 
recepten delen in onze infomail, zodat de studenten ook weten wat ze met de verschillende 
ingrediënten uit de Groentetas onder andere kunnen maken. 

Veganistische opties zijn zowel goed voor het milieu, als belangrijk voor meerdere 
van onze contribuanten. We willen bij de bakdag daarom meer veganistische baksels 
maken, denk aan veganistische koekjes en brownies, maar ook hartige hapjes. Als er tijdens 
Art-borrels bittergarnituur aanwezig is, willen we ervoor zorgen dat er ook veganistische 
bittergarnituur aanwezig is. Tevens willen we bij evenementen (als er eten wordt 
aangeboden) ook hier veganistische opties aanbieden. 
 

C. Duurzaam reizen 
Als laatste onderdeel van het kernpunt duurzaamheid, willen we ons als het 38ste bestuur 
van Stichting Art ook focussen op groen reizen. Afgelopen jaar is dit ook in acht genomen, 
onder andere bij de Grote Reis naar Kopenhagen. Er zou met de trein naar Kopenhagen 
gereisd worden. Deze reis is echter geannuleerd wegens COVID-19. We gaan er op toezien 
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dat er met de Grote Reis van 2021, die hopelijk mag plaatsvinden, niet gevlogen wordt en 
dat het vervoer beperkt blijft tot de trein of bus.  
 Ook de Kleine Reis naar Gent ging het afgelopen jaar met het openbaar vervoer. Als 
wij de kans krijgen om ook een Kleine Reis te organiseren, dan gaan we er naar streven dat 
dat ook dit jaar met het openbaar vervoer gaat en niet met auto’s of met een gehuurde bus 
of iets dergelijks.  
 Wij willen de commissies die verantwoordelijk zijn voor de reizen, tevens aansporen 
om naast een duurzaam vervoersmiddel ook duurzame keuzes te maken bij de invulling van 
het programma op locatie. Voorbeelden van duurzame keuzes zijn vegetarische en/of 
biologische restaurants en bezoeken aan duurzame instellingen en projecten. 
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5. Commissies  
 

5.1 Acquisitiecommissie              
Coördinatie: Charlotte Donkers (commissaris extern)  
Aantal: 4 personen (inclusief commissaris extern)  
 
De acquisitiecommissie werft sponsoren voor Stichting Art, sluit deals voor de Art-pas en 
probeert nieuwe Vrienden van Art te vinden. Deze taken sluiten aan bij het takenpakket van 
de commissaris extern, die om deze reden de taak als voorzitter van de commissie zal 
vervullen. De commissaris extern zal hierin worden ondersteund door de penningmeester, 
die al ervaring heeft met het werken binnen de acquisitiecommissie.  

De acquisitiecommissie kan door andere commissies worden benaderd als zij hulp 
nodig hebben bij het werven van sponsoren voor bepaalde activiteiten. Ook houdt de 
commissie een lijst bij van bedrijven en fondsen die Stichting Art in het verleden hebben 
gesponsord. Op die manier is er altijd een bestand waarop de volgende commissies kunnen 
terugvallen ter inspiratie. Belangrijke taken van de acquisitiecommissie zijn het regelen van 
de deals van de Art-pas en het onder de aandacht brengen van deze deals bij de 
contribuanten. Om de zichtbaarheid van de commissie te vergroten, zullen er ook andere 
activiteiten door deze commissie georganiseerd worden, zoals een kledingruil en een veiling.   
                    
5.2 Alumnicommissie             
Coördinatie: Fleurance van Wakeren (secretaris)  
Aantal: 4 personen (inclusief secretaris)  
 
Net als afgelopen jaar zal deze commissie gevormd worden als een samenwerking tussen 
het bestuur, de contribuanten en de alumni van Art. De secretaris zal de 
hoofdverantwoordelijke zijn voor deze commissie en daarom zal zij ook zitting nemen als 
voorzitter van de commissie.  

Het takenpakket van de commissie zal bestaan uit het organiseren van twee 
activiteiten per jaar. Hiervan zal één activiteit zich specifiek op de alumni richten, terwijl de 
andere activiteit zowel voor alumni als Art-ers zal worden opengesteld. Hiermee willen wij 
ook het contact tussen de alumni en Art-ers verbeteren. Om deze reden zullen de alumni 
ook op de hoogte gehouden worden door middel van de alumni-infomail die zal worden 
opgesteld door de alumnicommissie en eens per twee maanden verzonden worden. Het 
verzenden van de mail zal worden gedaan door de secretaris van Stichting Art. Alumni 
dienen zich net als contribuanten aan te melden voor de aangeboden activiteiten.  
 
5.3 Article                               
Contactpersoon: Charlotte Donkers (commissaris extern)  
Aantal: 15 personen 
 
Article is een wetenschappelijk kunsthistorisch tijdschrift gelieerd aan Stichting Art. Elk 
collegejaar verschijnen er twee nummers. De redactie van Article wordt gevormd door 
studenten en alumni. Het tijdschrift biedt zowel voor studenten en jonge alumni als 
voor gerenommeerde vakgenoten een podium voor hun onderzoeksresultaten. De 
zichtbaarheid van Article voor contribuanten is de afgelopen jaren verbeterd en wij 
willen deze zichtbaarheid graag behouden.  
 
 



16 

5.4 Bakcommissie               
Coördinatie: Pleun Oostwouder (voorzitter)  
Aantal: 10 personen 
 
De bakcommissie zorgt voor de lekkernijen op de bakdagen van Stichting Art. Op deze 
dagen kan iedereen voor een kleine prijs genieten van de baksels die de commissie 
heeft gemaakt. Normaliter vindt de bakdag vier keer per jaar plaats en wordt verzorgd door 
een wisselende commissie. Dit jaar zal dat helaas door de reglementen rondom COVID-19 
anders verlopen. We waarborgen de gezondheid van onze contribuanten door de 
regelementen van het RIVM en van de Universiteit Utrecht toe te passen. Dit betekent dat 
wij alleen in blok 3 en 4 een bakdag zullen organiseren. 

Aan het begin van het jaar wordt een verdeling voor de bakdagen vastgelegd en 
bekend gemaakt. Op het Art-kantoor van Stichting Art is een bakbak beschikbaar waarin 
overgebleven ingrediënten verzameld worden voor de volgende commissie. Het 34ste 
bestuur heeft destijds bakbenodigdheden zoals een mixer en bakvormen aangeschaft, deze 
zijn ook op het Art-kantoor te vinden. In de gedachte van duurzaamheid willen wij dit jaar 
meer veganistische lekkernijen maken dan de voorgaande jaren. We zullen streven om op 
een bakdag 2 à 3 veganistische baksels te hebben. 
 
5.5 Beeldcommissie          
Coördinatie: Joëlle de Jong (commissaris intern)  
Aantal: 6 personen  
 
De beeldcommissie dient ter ondersteuning van de promotie van Stichting Art. De 
commissieleden verzorgen posters en flyers voor de evenementen van Stichting Art 
en haar commissies. Vaak zorgen zij ook voor andere digitale promotie, zoals 
Instagramvierkantjes of Facebookbanners.  Daarnaast wordt dit jaar meer nadruk gelegd op 
de taak van de commissie om foto’s te maken bij excursies, feesten en andere activiteiten. 
De beeldcommissie geeft in de jaaragenda van Gmail aan welk commissielid bij welk 
evenement aanwezig is. Ze voorziet de website van beeldmateriaal en foto’s van de 
afgelopen borrels en activiteiten.  

Middels een (digitaal) formulier kunnen commissies opdrachten indienen bij de 
beeldcommissie. Dit formulier willen we als bestuur dit jaar meer onder de aandacht brengen 
bij de commissies, door het volledig digitaal invulbaar te maken en in de Google Drive van 
elke commissie te zetten. Bij de commissie-inwerkdag aan het begin van het jaar zullen we 
de mogelijkheid voor het indienen van opdrachten tevens benadrukken. We hopen dat deze 
commissie zo een goede start beleeft en de rest van het jaar goed functioneert. Afgelopen 
jaar is er een Art-vriendenboekje gemaakt door de beeldcommissie. Komend jaar zal deze 
commissie wederom een soortgelijk project starten. 
 
5.6 Carrièrecommissie       
Coördinatie: David Koniuszek (penningmeester) 
Aantal: 4 personen 
 
Het doel van de carrièrecommissie van Stichting Art is om de contribuanten een beeld te 
geven in welk soort werkveld hij of zij terecht kan komen na het afronden van de studie. Om 
dit doel te bereiken organiseert de commissie tegen het eind van het jaar een carrièredag. 
Tijdens de carrièredag worden er door de commissie een aantal sprekers uit de kunstwereld 
uit om te komen vertellen over hun beroep. De commissie organiseert ook werkbezoeken, 
tijdens een werkbezoek krijgen de contribuanten op locatie toelichting over verschillende 
beroepen in de kunst- en cultuursector. 
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Er wordt van de carrièrecommissie verwacht dat deze minstens drie andere 
activiteiten buiten de carrièredag organiseert. Het kan interessant zijn om te kijken naar de 
educatieve kant in de kunstsector (bijvoorbeeld een universitair docent laten spreken over 
zijn of haar baan en het opleidingstraject ernaar toe). Het kan tevens interessant zijn om 
masterstudenten uit te nodigen die de bachelor studenten inhoudelijk kunnen voorlichten 
over hun masterkeuze.  
 
5.7 Cultuurcommissie          
Coördinatie: Charlotte Donkers (commissaris extern)  
Aantal: 4 personen 
 
Drie jaar geleden is de cultuurcommissie opgericht met het doel de contribuanten de 
mogelijkheid te geven activiteiten over het hele culturele spectrum te kunnen organiseren. 
Een belangrijke taak voor deze commissie was daarnaast om de kleine reis te organiseren, 
aan het einde van het tweede blok. Dit was altijd een lang weekend waarbij een binnen- of 
buitenlandse stad werd bezocht, en studenten elkaar beter konden leren kennen en samen 
konden genieten van sociale en culturele activiteiten. Helaas is het door COVID-19 nog niet 
mogelijk om aan het eind van het tweede blok al met een grote groep studenten op reis te 
gaan. Wel hopen we dat de kleinereis later in het jaar zal kunnen plaatsvinden. Omdat het 
plannen van de kleine reis afgelopen jaren de hoofdtaak van de cultuurcommissie was in de 
eerste twee blokken, is ervoor gekozen om deze commissie dit jaar iets anders in te vullen. 
Commissieleden zullen vooral museumbezoeken plannen, en daarnaast onderzoeken welke 
culturele activiteiten (films, voorstellingen, concerten, etc.) er ondanks COVID-19 alsnog 
georganiseerd kunnen worden.  
 
5.8 Educatiecommissie         
Coördinatie: Isis Meeuwissen (commissaris onderwijs) 
Aantal: 4 personen  
 
De educatiecommissie organiseert elk blok een educatieve activiteit. Deze moet gerelateerd 
zijn aan de opleiding kunstgeschiedenis, maar verder is de invulling hiervan relatief vrij. 
Naast deze educatieve activiteit, organiseert de educatiecommmissie ook ieder blok 
traditiegetrouw de Art-bieb: er wordt tijdens de tentamenperiode een lokaal gereserveerd, 
waar de Art-ers gedurende een dagdeel zelfstandig of met elkaar kunnen studeren. Dit jaar 
zal er naar gestreefd worden om deze enorm gewaardeerde activiteit vaker te laten 
plaatsvinden dan één keer per blok, zonodig online. Een andere activiteit die van oudsher 
door de educatiecommissie wordt geregeld is de Diaquiz in blok twee. Deze quiz is een 
speelse manier om de eerstejaars te helpen met het voorbereiden van hun eerste Diatoets. 
Er zal dit jaar naar gestreefd worden om de Diaquiz niet alleen in blok twee, maar ook in 
blok drie en vier te laten plaatsvinden.  

Het vervallen van de lezingscommissie wordt opgevangen door de 
educatiecommissie, maar daarnaast ook door de symposiumcommissie (5.15). Dit betekent 
dat educatiecommissie verantwoordelijk is voor het organiseren van minimaal één lezing. 
Het idee is dat het onderwerp van de lezing gerelateerd is aan de studie, maar dieper op 
een onderwerp ingaat dan de algemene collegestof. In het meest gunstige geval belichten 
de lezingen nieuwe en interessante aspecten rondom de kunstwereld. Het is daarin 
belangrijk een goede balans te vinden tussen onderwerpen over oude en hedendaagse 
kunst. De educatiecommissie benadert zelf sprekers voor de lezingen. De sprekers zijn 
vrijwel altijd mensen uit de kunstwereld, maar hun functies en de vakgebieden waarin ze 
deskundig zijn kunnen zeer uiteenlopen.  
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5.9 Eerstejaarscommissie     
Coördinatie: Fleurance van Wakeren (secretaris)  
Aantal: 4 personen  
 
Drie jaar geleden is de eerstejaarscommissie opgericht. Het is een toegankelijke commissie 
voor eerstejaarsstudenten en een weg om meer betrokken te raken bij Stichting Art. De 
eerstejaarscommissie organiseert het eerstejaarsdiner, de familiedag en een kroegentocht. 
Daarnaast is er ruimte voor een andere activiteit in overleg met het bestuur. Het 
eerstejaarsdiner is uitsluitend bedoeld voor eerstejaarsstudenten, de mentoren en het 
bestuur. De familiedag en kroegentocht zijn daarentegen ook toegankelijk voor ouderejaars.  

De familiedag is bedoeld om een aantal familieleden en vrienden van de studenten 
een kijkje te geven in het leven van een kunstgeschiedenisstudent. De familieleden volgen 
een minicollege, worden bekend gemaakt met de inrichting van de studie en krijgen een 
rondleiding door de stad Utrecht en de Universiteitsbibliotheek. Wegens COVID-19 is de 
familiedag niet doorgegaan, mocht dit nogmaals voorkomen zou een online filmpje of dag 
een goed alternatief zijn.  
 
5.10 Excursiecommissie         
Coördinatie: David Koniuszek (penningmeester) 
Aantal: 4 personen 
 
De excursiecommissie van Stichting Art is verantwoordelijk voor het regelen van de grote 
reis in de onderwijsvrije week tussen blok drie en blok 4. De commissie bepaalt de 
bestemming, bedenkt het programma en regelt de accommodatie en het transport. De reis 
wordt begeleid door één of meerdere docenten van de kunstgeschiedenis bachelor. Het is 
de bedoeling dat er zowel sociale als educatieve evenementen worden bedacht. De 
excursiecommissie is ook verantwoordelijk voor het regelen van de betalingen door de 
contribuanten. Omdat er zoveel geld omgaat in deze commissie is er nauw contact tussen 
de penningmeester van de commissie en de penningmeester van Art. 
 
5.11 Expositiecommissie    
Coördinatie: Joëlle de Jong (commissaris intern)  
Aantal: 4 personen 
 
Veel van onze studenten en docenten zijn naast de studie Kunstgeschiedenis ook op 
praktische wijze kunstzinnig actief en sommigen zijn zelfs afkomstig van de 
kunstacademie. Met deze commissie willen we laten zien dat kunsttheorie en -praktijk 
samengaan. De expositiecommissie organiseert één keer per jaar een expositie 
waarbij de kunstuitingen van onze studenten en docenten worden tentoongesteld.  

Daarnaast kan de commissie nog maximaal drie activiteiten organiseren die de 
creativiteit van de contribuanten stimuleren. De activiteiten kunnen worden gericht op 
de expositie en het is mogelijk de kunstwerken die tijdens deze activiteiten worden 
gecreëerd, tentoon te stellen. 

 
5.12 Feestcommissie          
Coördinatie: Pleun Oostwouder (voorzitter)  
Aantal: 4 personen 
 
De feestcommissie is een overkoepelende commissie die verantwoordelijk is voor de 
feesten die worden georganiseerd in samenwerking met andere studieverenigingen. De 
commissie is namelijk mede verantwoordelijk voor het gala, Let’s Go!, Driftig en het 



19 

eindfeest. Daarnaast wordt er van de feestcommissie verwacht dat ze elk blok ook een 
activiteit voor alleen de contribuanten van Stichting Art organiseren, zoals het kerstdiner, de 
eind-barbecue of bijvoorbeeld een karaoke avond.  

De commissie werkt als een klankbord, waarin de commissieleden ideeën kunnen 
uitwisselen over de feesten die ze organiseren en elkaar eventueel tips en feedback kunnen 
geven. Het organiseren van deze activiteiten doet het commissielid natuurlijk niet alleen, 
maar samen met de rest van de commissie. Uiteindelijk helpen alle commissieleden elkaar 
bij het organiseren van hun activiteiten maar hebben ze ieder een eigen focus. Tenslotte 
wordt er van de feestcommissie verwacht dat de commissieleden diensten zullen draaien op 
de feesten. In het begin zal de coördinator vaak bij de vergaderingen aanwezig zijn om de 
commissieleden op weg te helpen. 

De feesten in blok 1 en in blok 2 zullen waarschijnlijk door COVID-19 niet doorgaan. 
In plaats van deze feesten zal de feestcommissie meer online activiteiten organiseren, zodat 
er nog steeds festiviteiten zullen plaatsvinden.  
 
5.13 Introductiecommissie  
Coördinatie: Isis Meeuwissen (commissaris onderwijs) 
Aantal: 4 personen 
 
De introductiecommissie is ieder jaar verantwoordelijk voor de organisatie van de 
matchingsdagen, de facultaire introductiedagen, de breekdag, en het introductiekamp van 
Stichting Art. Het soepel laten verlopen van de introductie is van groot belang, hiervoor 
wordt er door de introductiecommissie nauw samengewerkt met de docenten, de 
studieadviseur en de opleidingscoördinator. Voor het introductiekamp is het aan de 
introductiecommissie om de accommodatie, het plaatselijk museumbezoek en genoeg eten 
en drinken te regelen. Daarnaast is het hun taak om de mentoren te kiezen. Wat dit jaar 
voorop wordt gesteld is ook een prominentere aanwezigheid van deze mentoren, op de 
matchingsdagen en ook meer mentoractiviteiten. 

De belangrijkste taak van deze commissie is communicatie. De eerstejaars moeten 
volledig geïnformeerd zijn en enthousiast kunnen beginnen aan hun studie. Een ontzettend 
belangrijke taak hierbinnen is het versturen van de briefpakketten naar alle aankomende 
eerstejaars. Deze pakketten omvatten onder andere het inschrijfformulier voor Stichting Art 
en voor het introductiekamp. De communicatie omtrent het introductiekamp willen we dit jaar 
graag prominenter maken. Zo kunnen we de aankomende contribuanten nog enthousiaster 
maken over het introductiekamp.  Door de nieuwe AVG-wet uit 2018 worden deze pakketten 
niet meer per post verstuurd, maar per mail. Het is daarom van belang dat er door de 
introductiecommissie duidelijk naar de aankomende eerstejaars wordt gecommuniceerd dat 
deze brief per mail komt.   
 
5.14 Opleidingscommissie    
Contactpersoon: Isis Meeuwissen (commissaris onderwijs) 
Aantal: 4 personen  
 
Aankomend jaar zal de opleidingscommissie uit twee bachelorstudenten bestaan en twee 
docenten van de opleiding kunstgeschiedenis. Afgelopen jaren waren Annemieke 
Hoogenboom en Merlijn Hurx de docent leden in deze commissie, dit jaar zal in plaats van 
Merlijn Hurx, Dirk van de Vijver het andere docentlid zijn in de commissie.  De studentleden 
zijn Eva Michiels en voormalig commissaris onderwijs Maartje Hagenbeek. De huidige 
commissaris onderwijs zal geen officieel lid zijn van deze commissie, maar zal wel de 
vergaderingen bijwonen en nauw contact houden, voornamelijk met de studentleden van de 
opleidingscommissie.  
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Voor de medewerkers van de opleiding en de onderwijsdirecteur van het 
departement heeft de opleidingscommissie een adviserende rol. Het toezicht houden op de 
kwaliteit van het onderwijs, is de hoofdtaak van de opleidingscommissie. Dit gebeurt onder 
meer door het afnemen van de online cursusevaluaties en deze te verwerken. De commissie 
verschaft ook inspraak in het onderwijs door studenten, dit wordt gestimuleerd door de 
opleidingscommissie door studenten actief aan te spreken en haar bestaan te promoten 
onder studenten. Het afgelopen jaar zijn de cursusevaluaties aangekondigd in de infomail en 
werden de contribuanten door middel van de bakdag gestimuleerd deze in te vullen. De 
fysieke bakdag zit er voorlopig nog niet in, daarom willen we het invullen van de 
cursusevaluaties volgend jaar ook gaan verbinden aan de online activiteiten die gaan 
plaatsvinden in het begin van het jaar.  
 
5.15 Symposiumcommissie    
Coördinatie: Pleun Oostwouder (voorzitter)  
Aantal: 4 personen 
 
De symposiumcommissie organiseert het jaarlijkse symposium van Stichting Art. Het 
symposium zal in 2021 plaatsvinden en rondom één thema gevormd zijn dat voor zowel 
studenten oude kunst als moderne en hedendaagse kunst interessant is.  
Het is toegankelijk voor ieder die hierin geïnteresseerd is: contribuanten, alumni en  
geïnteresseerden buiten Stichting Art.  

Verder organiseert de symposiumcommissie tenminste één keer per jaar een  
interessante en verrassende lezing over een zelf te bepalen onderwerp. Dit is mede om het 
vervallen van de lezingscommissie op te vallen. Voor de lezing gelden dezelfde 
voorwaarden als voor de lezing van de educatiecommissie (zie 5.8) 

Tenslotte is het de wens van het bestuur dat de symposiumcommissie de activiteiten 
ook onder de aandacht van de  (pre-)masterstudenten brengt. Dit kan behaald worden door 
de activiteiten duidelijk en op tijd aan de (pre-)masterstudenten te verkondigen. Daarnaast 
kunnen een aantal lezingen in het Engels gehouden worden zodat internationale studenten 
zich hier ook bij kunnen aansluiten. Verder kan een samenwerking met andere 
studieverenigingen boeiende symposia en lezingen opleveren, aangezien er dan gesproken 
zal worden over vernieuwende thema’s die buiten het gebied van de kunstgeschiedenis 
liggen.  
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6. Financiën        
Aan de start van het academisch jaar stelt de penningmeester een jaarbegroting op voor 
Stichting Art. In deze begroting wordt het budget van de stichting verdeeld en hier wordt 
gedurende het jaar zoveel mogelijk aan vast gehouden. Doorgaans wordt de begroting wel 
gecontroleerd en eventueel aangepast indien nodig. Het aantal verwachte contribuanten is 
verhoogd door het grote aantal eerstejaars studenten, maar ook door de verwachting dat de 
nieuwe studenten zich juist bij een studiestichting aan gaan sluiten doordat er zo weinig 
fysieke colleges worden gegeven. 
           In verband met de COVID-19 pandemie is er erg weinig zekerheid over de 
evenementen die ieder jaar weer worden georganiseerd. De begroting is gebaseerd op die 
uit het Beleidsplan 2019-2020, maar er is rekening gehouden met de onduidelijke planning 
voor de rest van het jaar. De kleine reis is vooralsnog afgeschaft, de cultuurcommissie krijgt 
hierdoor minder geld dan voorgaande jaren. Het bestuur gaat er ook van uit dat er maar 
twee bakdagen kunnen worden georganiseerd, dus ook de bakcommissie krijgt minder geld. 
Wel was er geld over van de introductiecommissie 2019-2020 en de alumnicommissie 2019-
2020, dit geld is weer in dezelfde commissies geïnvesteerd. Article gaf aan dat ze meer geld 
konden gebruiken, dat is opgenomen in de begroting.  Doordat er geen gebruikt meer wordt 
gemaakt van Davilex verdwijnen deze kosten uit de begroting ten opzichte van vorig jaar. In 
vergelijking met het afgelopen jaar is er meer geld begroot voor de commissies over het 
algemeen in de hoop dat er, ondanks de beperkingen op het gebied van fysieke activiteiten, 
toch leuke en interessante evenementen kunnen worden georganiseerd. Tevens gaat er 
meer geld naar de diesweek in de hoop dat er tegen die tijd weer fysieke evenementen 
mogelijk zijn. 
           De begroting wordt tijdens het ACO verder toegelicht voor de contribuanten. Voor het 
halfjaarlijks ACO wordt de begroting aangepast in het licht van de omstandigheden ten tijde 
van dat ACO, de begroting wordt daar dan ook besproken voor de contribuanten. De 
commissies van Stichting Art dienen allemaal een eigen begroting te maken gebaseerd op 
de jaarbegroting 2020-2021 en deze worden gecontroleerd door de penningmeester. De 
commissies kunnen ook aanspraak maken op verschillende fondsen voor extra geld of op 
het departementsgeld. 
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7. Bijlage: jaarbegroting 2020-2021 
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