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1. Voorwoord
Het 37e bestuur van Stichting Art kijkt terug op een mooi en leerzaam jaar. Een jaar vol met nieuwe
vriendschappen, toffe activiteiten en uitdagingen. Gedurende het jaar zijn verschillende leuke activiteiten
georganiseerd. Deze werden een succes door het enthousiasme van de commissieleden die zich hiervoor
inzetten, maar ook door de contribuanten die telkens van de partij waren. Ook als bestuur hebben we het
nodige georganiseerd. Dit varieert van een drukbezochte lezing, tot meer niche-activiteiten zoals een
alternatieve filmmiddag.
De kernpunten uit ons beleidsplan, dat we aan het begin van onze bestuursperiode geschreven
hebben, zijn professionalisering, toegankelijkheid, verbreding en duurzaamheid. Dit waren punten die ons
nagenoeg aan het hart lagen en we hebben ons er voor ingezet om onze doelstellingen van deze punten te
behalen. In hoeverre we dit precies gelukt is, valt verder in dit jaarverslag te lezen. Het kernpunt duurzaamheid
is voor ons persoonlijk erg belangrijk geweest en we zijn er trots op dat we dit punt volledig hebben weten te
behalen. We hebben meegedaan met de Our Big Fat Green Trip wedstrijd van Green Office, waar we in de
schoonste categorie vielen. Verder hebben we een vernieuwde alumnicommissie opgezet in de vorm van
enkele commissieleden en panel bestaande uit alumni, om zo een goed werkend orgaan te vormen. De
Alumnicommissie zal komend collegejaar enkele activiteiten voor alumni en contribuanten organiseren.
Aan het begin van onze termijn als bestuur vielen ons enkele zaken op die we graag wilden
veranderen. Zo hadden wij als kunstgeschiedenis studiestichting geen archief. Er lagen een aantal klappers en
tekenmappen in een kast, maar een duidelijk archief ontbrak. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. We hebben
inmiddels een duidelijk archiveringsplan opgesteld. We hopen dat de besturen die ons komende jaren op zullen
volgen dit plan zullen gebruiken, naar gelang aanpassen, maar dat over een aantal jaar Stichting Art over een
mooi archief beschikt. Verder vonden wij het frappant dat Stichting Art, een studiestichting voor kunsthistorici
in spe, geen partnerschap met een museum had. Ook dit hebben we weten te veranderen. De officiële
overeenkomst moet weliswaar nog ondertekend worden, maar mondeling is er een partnerschap tussen het
Centraal Museum en Stichting Art gesloten.
We hebben zeker onze overwinningen geboekt. Helaas ging niet alles zonder slag of stoot. De uitbraak
COVID-19 in Nederland ging met enkele uitdagingen gepaard. Wij hebben onze grote en drukbezochte
activiteiten zoals de grote reis naar Kopenhagen, de carrièredag en het symposium moeten annuleren of moest
er een digitaal alternatief geboden worden. Helaas waren er buiten de veranderingen in de activiteiten ook
financiële uitdagingen. Met veel samenwerking tussen de bestuursleden als de commissieleden hebben we ons
weten te herpakken. Dit is terug te zien in de website die de carrièrecommissie gelanceerd heeft, een website
met verschillende soorten onderwerpen gericht op de loopbaan van de kunstgeschiedenisstudent in spe. Maar
ook hebben wij onze wilde plannen voor onze diesweek in mei om weten te zetten in een digitaal spektakel, de
Digidies: Buitenaarts.
We kijken terug op een succesvol jaar, waarbij we de nodige tegenslagen hebben weten te verwerken
en we alleen maar sterker zijn geworden. We hebben geleerd om goed samen te werken in teamverband.
Creatief denken en met oplossingen komen zodra er iets tegenzit, maar we hebben ook geleerd dat nieuwe
uitdagingen ontzettend motiverend en verrijkend zijn.
Kortom, wij hebben een geweldig bestuursjaar gehad. We hebben gelachen, gehuild, gestrest,
gewerkt en gefeest. Laten we nu ook even eerlijk wezen, een bestuursjaar is misschien wel hard werken, maar
het is vooral een feest! Zowel met elkaar, als met onze contribuanten!
Ik wil graag het 38e bestuur heel veel succes wensen, maar ze vooral op het hart drukken dat ze van
hun bestuursjaar moeten genieten en dat ze niet vergeten er samen met de contribuanten hun eigen feestje
van te maken.
Namens het 37e bestuur der Stichting Art,
Sabine Jamar
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2. Algemene Informatie
2.1 Algemene informatie
Naam vereniging/stichting
Gekoppeld aan opleiding
Postadres
Vestigingsadres
Mail/website
Telefoon
Oprichtingsdatum
Openingstijden bestuurskamer

Stichting Art
Kunstgeschiedenis
Drift 6, 3512 BS, Utrecht
Drift 21, kamer 1.02
bestuur@stichting-art.nl / www.stichting-art.nl
030 253 52 11
17 mei 1983
ma t/m do van 10.00 - 17.00 uur, vr van 11.00 tot 15.00 uur

2.2 Bestuursleden en bijbehorende functies
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Intern
Commissaris Extern
Commissaris Onderwijs

Sabine Jamar
Nikki de Buck
Luc Berendsen
Lena van de Poel
Eva Michiels
Maartje Hagenbeek

2.3 Commissies (inclusief aantal) en commissieleden
Commissienaam
Aantal commissieleden in
desbetreffende commissie

Aantal activiteiten
georganiseerd door
commissie

Acquisitiecommissie

5

1

Alumnicommissie

3

0

Bakcommissie

4

2

Beeldcommissie

6

0

Carrièrecommissie

4

2 (waarvan 1 online)

Cultuurcommissie

4

5

Educatiecommissie

4

4

Eerstejaarscommissie

4

4 (waarvan 2 online)

Excursiecommissie

4

1

Expositiecommissie

4

3 (waarvan 1 online)

Feestcommissie

4

2

Introductiecommissie

4

2

Kascommissie

2

-

Raad van Advies

3

-

Symposiumcommissie

4

1
5

2.4 Aantal leden/contribuanten
2.4.1 Totaal aantal leden/contribuanten van de stichting: 210 contribuanten + 52 alumni
2.4.2 Waarvan dit jaar nieuwe leden/contribuanten: 28 contribuanten
2.4.3 Totaal aantal studenten in de opleiding/programma: 127
2.4.4 Totaal aantal nieuwe studenten dit jaar erbij gekomen in de opleiding/programma: 43
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3. Professionaliseringschecklist – totaal 100 punten
Toelichting: op basis van deze checklist zijn punten te verdienen, waarmee de professionalisering van de studievereniging
wordt getoetst. Bij punt 1 is er sprake van een pass/fail, je kunt hier enkel een voldoende of onvoldoende voor krijgen. Aan
deze criteria moet de studievereniging in elk geval aan voldoen vanwege het universitaire kader voor studieverenigingen.
Als hier niet aan voldaan wordt, volgt een gesprek met de studentassessor. Voor de punten 2 t/m 9 zijn punten te
verdienen. Overal is een toelichting verplicht. Graag zo kort mogelijk.
1. Verplichtingen volgens het universitaire kader - voldoende/onvoldoende
Activiteit
Voldoende/
Toelichting/criteria
onvoldoende
Bachelor voorlichtingsdagen/Open
Voldoende/
Stichting Art werd gerepresenteerd met een stand op de
Dagen UU
Onvoldoende
informatiemarkt van de open dagen. Hier waren zowel leden
- universitair kader geeft als richtlijn
van het bestuur als contribuanten aanwezig. Verder hielp
om mee te werken aan een actief
Stichting Art bij de klassikale voorlichtingen.
studieklimaat, dus iedere
studievereniging moet hier aan
voldoen.
Facultaire introductie
Voldoende/
De commissaris onderwijs, de introductiecommissie en de
- universitair kader geeft als richtlijn
Onvoldoende
mentoren van Stichting Art hebben zich allen actief bij de
om mee te werken aan facultaire
organisatie van de facultaire introductiedagen ingezet.
introductie, dus iedere
studievereniging moet hier aan
voldoen.
Onderwijsevaluaties/inspraakplatfor
m/onderwijsgesprekken
- universitair kader geeft als richtlijn
om mee te werken aan
onderwijsevaluaties, dus iedere
studievereniging moet hier aan
voldoen.

Voldoende/
Onvoldoende

Het invullen van de cursusevaluaties is door Stichting Art
gepromoot door middel van het krijtbord op kantoor en de
infomail, maar ook via WhatsApp en mondeling is het
invullen van de evaluaties gestimuleerd.
Normaliter organiseert Stichting Art in samenwerking met de
opleidingscommissie en de onderwijsdirecteur
onderwijsevaluaties. Het stond op de planning om deze in
april en in juni (na de departementsafsluiting) te organiseren,
maar door de huidige omstandigheden is dit niet mogelijk.
Wel heeft de opleidingscommissie een extra enquête
gepubliceerd betreffende het online onderwijs.

Arbeidsmarktoriëntatie
- universitair kader geeft als richtlijn
om mee te werken aan
arbeidsmarktoriëntatie, dus iedere
studievereniging moet hier aan
voldoen.

Voldoende/
Onvoldoende

Stichting Art heeft een carrièrecommissie die zich richt op de
arbeidsoriëntatie van de contribuanten. De commissie
organiseert normaliter werkbezoeken en de jaarlijkse
carrièredag. Dit studiejaar zijn ze door COVID-19 alleen
toegekomen aan de organisatie van een werkbezoek. Ter
compensatie van het gemis van de carrièredag, heeft de
carrièrecommissie een website vol met carrièretips, verhalen
van mensen uit het werkveld en nog veel meer opgezet.
Tevens zat Stichting Art dit jaar in de organisatie van de
carrièrenacht en heeft de stichting hier actief promotie voor
gemaakt. Verder heeft Art een vacaturebank op de website
van de stichting, en worden er regelmatig vacatures gedeeld
op de sociale media van Art.

2. Opleidingsgerelateerd (al dan niet in samenwerking) – 12 pt
Activiteit
Maximaal
Frequentie/vorm
aantal punten
Studiegroepjes/studiesessies

2

De educatiecommissie van Stichting Art organiseerde een
tentamentraining voor de diaquiz voor de
afbeeldingtentamens. Ook zorgden zij ervoor dat er de
eerste twee tentamenperiodes studieplekken waren voor de
contribuanten door middel van het organiseren van de ArtBieb, een plek waar mensen ook samen kunnen komen om
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met elkaar te studeren en elkaar te helpen. Verder heeft het
bestuur van Stichting Art een tentamenworkshop aan de
eerstejaarsstudenten gegeven.
Voorlichtingen

4

Uitleg: licht toe in welke mate de vereniging betrokken is bij
voorlichtingen aan de hand van de volgende punten.
a.

b.

c.

Dit studiejaar heeft het bestuur van Stichting Art
zich ingezet om een cursus in het NIKI te Florence
te promoten. Dit hebben we op digitale fora en
mondeling gedaan. Verder stond op de planning
om een infoavond met een spelelement over dit
onderwerp te organiseren, helaas is dit te komen
vervallen.
Er was een plan om een stageworkshop te houden.
Helaas is dit niet doorgegaan, maar heeft de
commissaris extern, in samenwerking met de
stagecoördinator, een powerpointpresentatie
gemaakt. In deze presentatie waren filmpjes van
studenten met stage-ervaring opgenomen en
werden er onder andere tips over het zoeken naar
een stage uitgelicht.
Het bestuur van Stichting Art organiseerde
afgelopen jaar de OUD OF MODERN QUIZ: Welk
verdiepingspakket kies jij?. Deze (online) quiz was
gericht op de verdiepingspakketten van de studie
kunstgeschiedenis. Door middel van een aantal
dilemma’s over verschillende thema’s die in de
verdiepingspakketten vertegenwoordigd worden,
konden studenten een verduidelijking van hun
voorkeurspakket krijgen. Bij de promotie van deze
quiz is er opgeroepen om eventuele vragen over
de verdiepingspakketten te stellen het bestuur of
de mentoren. Verder is er uitvoerig contact
geweest met de opleidingscoördinator over dit
thema en heeft het bestuur van Stichting Art de
voorlichting van de studie gepromoot.

Matchingsdagen

3

Normaliter organiseert de introductiecommissie van
Stichting Art de matchingsdag in nauwe samenwerking met
de onderwijscoördinator. Tevens zouden op deze dag
mentoren ingezet worden die bestaan uit contribuanten van
Art. Dit jaar heeft dit niet door kunnen gaan en is door het
departement een matchingsformulier uitgegeven die door de
aanstaande eerstejaars ingevuld moest worden.

Meeloopdagen

3

De commissaris onderwijs organiseert de meeloopdagen
voor geïnteresseerden. Voor deze dagen worden mentoren,
bestuursleden of eerstejaars art contribuanten ingezet. Op
de meeloopdagen volgen de aankomend studenten een
eerstejaars college, vertelt de commissaris onderwijs
inhoudelijke informatie over de studie, wordt er een
rondleiding gegeven over de drift en wordt er informatie
over Stichting Art verstrekt

3.

Contact met (mede)zeggenschap – 8 pt.
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Instantie

Maximaal
aantal punten

Opleidingscommissie

3

Faculteitsraad

2

Student-assessor

3

Toelichting/criteria

De Stichting is nauw verbonden met de OC en betrokken
met diens taken, dit komt mede doordat de commissaris
onderwijs deelneemt in de vergaderingen. Aan het begin
van het jaar worden de nieuwe OC leden voorgesteld op alle
social media, in het kantoor hangt een foto van de OC.
Verder promoot Stichting Art alle OC activiteiten en
initiatieven actief.
Art promoot de verschillende initiatieven van de
faculteitsraad op Social Media. Daarnaast spoorde het
bestuur de contribuanten aan te stemmen door middel van
de nieuwsbrief en social media. Ook zijn vacatures gedeeld
en belangrijke activiteiten vanuit de faculteitsraad verder
uitgelicht.
Het contact van Stichting Art met de studentassessor is
goed. In het begin van het collegejaar heeft een
kennismaking plaatsgevonden, waarna het bestuur
regelmatig vragen bij de studentassessor heeft neergelegd.
Er wordt contact onderhouden via mail, Whatsapp en
tijdens de SVO’s en overige overleggen die afgelopen jaar
rondom huisvesting en academische jaarkalender hebben
plaatsgevonden. Verder promoot Stichting Art zaken die de
studentassessor neerlegt bij de Stichting.

4. Betrokkenheid studie-inhoudelijke ontwikkeling – 4 pt.
Instantie
Maximaal
Toelichting/criteria
aantal punten
Tutoren & Studentdocentactiviteiten

2

Het contact met de drie tutoren is zeer goed. Er is
regelmatig samengewerkt tussen tutoren, contribuanten en
bestuursleden van Stichting Art. Dit contact is met name van
belang voor activiteiten rondom de eerstejaars. Zo is contact
opgenomen voor het verkrijgen van de cursushandleidingen
en is er ook contact geweest voor de data van de kleine reis,
aangezien deze anders dichtbij of tijdens de
afbeeldingentoets van de eerstejaars zou plaatsvinden. Ook
wanneer problemen zich voordoen bij deze eerstejaars
wordt contact opgenomen met de tutoren. Stichting Art
vindt niet alleen het contact met de tutoren maar met alle
docenten zeer waardevol. Zo organiseert Art de Open
colleges zodat docenten over hun onderzoek kunne praten
met docenten en collega’s. Daarnaast wordt jaarlijks het
docentendiner georganiseerd in samenwerking met UHSK,
waarbij dit jaar 8 docenten van de opleiding
kunstgeschiedenis aanwezig waren. Deze activiteit biedt een
mogelijkheid voor studenten en docenten om elkaar op een
laagdrempelige manier beter te leren kennen.
Ook worden docenten betrokken bij verdere activiteiten als
lezingen en reizen.

Opleidingscoördinator

2

Het contact met de opleidingscoördinator is nauw en goed.
Dit is nodig voor samenwerkingen zoals de open dagen,
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matchingdagen, de introductieperiode en algemene
onderwijszaken.

5. Betrokkenheid bij externe partijen – 8 pt.
Instantie
Maximaal
aantal punten
SVO

3

VIDIUS

2

Zuster- en broederverenigingen

2

Toelichting/criteria

Er zijn altijd minstens één, maar meestal twee
bestuursleden van Stichting Art aanwezig geweest bij het
SVO. Daarnaast zijn zowel de Penningmeester als de
Commissaris Extern van Stichting Art betrokken geweest bij
de organisatie van de Carrièrenacht, waarbij de
Penningmeester tot de harde kern van de commissie
behoorde. Daarnaast zit Stichting Art in de organisatie van
Let’s Go. Tenslotte heeft de Commissaris Intern van
Stichting Art commissielid van de kalendercommissie
geweest.
Stichting Art is lid van Vidius. Er zijn altijd minstens één
meestal twee bestuursleden van Stichting Art aanwezig
geweest bij de ALV’s/ SVR SVO’s van Vidius.

Stichting Art hecht veel waarde aan de samenwerking met
de zusterverenigingen. Ook dit jaar is het
samenwerkingsverband met de zusterverenigingen in stand
gehouden, hoewel de zustervereniging uit Leiden zich helaas
vroegtijdig heeft teruggetrokken uit de organisatie van
KunstNed. De organisatie van dit symposium is ook dit jaar
weer actief geweest onder aansporen van de Commissaris
Extern van Stichting Art, hoewel het symposium vanwege
COVID-19 helaas niet heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast
is er ook in het begin van het bestuursjaar initiatief
genomen de zusterverenigingen in persoon beter te leren
kennen.
Betrokkenheid bij overige
samenwerkingsverbanden

1
Stichting Art is dit jaar veel in samenwerkingsverbanden
betrokken geweest, helaas hebben echter niet al deze
activiteiten plaat kunnen vinden gezien het corona-virus.
Allereerst is Art betrokken geweest in de organisatie van
feesten (zoals het Elfde van de Elfde feest), maar ook in de
organisatie van de Cantus en het Gala met Alias, Contact en
FUF (deze laatste heeft helaas nooit plaats kunnen vinden
en wordt nu waarschijnlijk verplaatst naar volgend jaar).
Daarnaast heeft Art activiteiten in samenwerking met de
UHSK georganiseerd, namelijk de kledingswap en het
docentendiner en ook lag het plan voor een nieuwe editie
van de cultuurnacht klaar (heeft helaas niet plaats kunnen
vinden). Verder was Art bezig met de organisatie van een
open podium in samenwerking met Alias (heeft helaas niet
plaats kunnen vinden). Tenslotte is Stichting Art ook
betrokken geweest in het samenwerkingsverband dat
ontstond om de ruimtes van Drift 21 op te knappen.
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6. Speciaal beleid rondom eerstejaars – 6 pt.
Activiteit
Maximaal aantal
punten
Introductiedagen

4

Mentoraat

2

Toelichting/criteria

De introductiecommissie van Stichting Art is
verantwoordelijk voor het organiseren van de
introductieperiode voor de eerstejaarsstudenten. De
commissaris onderwijs van Stichting Art neemt deel uit
deze commissie als voorzitter. De introductiecommissie
organiseert onder andere introductiekamp en de
facultaire introductiedagen. Dit gaat in nauw overleg
met de opleidingscoördinator. Dit jaar kan het
introductiekamp niet plaatsvinden, maar zal de
commissie in de eerste week van het academisch jaar
naast de facultaire introductie een variëteit aan (online)
kennismakingsactiviteiten organiseren. Daarnaast zal de
commissie de mentoren stimuleren om in blok 1
meerdere contactmomenten met hun mentorgroepen
te organiseren om de eerstejaarsstudenten zo goed
mogelijk uit de voeten te kunnen helpen.
Stichting Art schrijft de vacatures voor de mentoren uit
en verspreid deze via social media en de nieuwsbrief.
De introductiecommissie van Stichting Art selecteert uit
de aanmeldingen, door middel van sollicitaties,
mentoren voor de nieuwe eerstejaars. De mentoren
worden vervolgens ingewerkt. Deze mentoren worden
betrokken bij activiteiten van Stichting Art, bijvoorbeeld
bij het introductiekamp, de introductiedagen, het
eerstejaarsdiner en de breekdag. Verder blijven de
mentoren het hele jaar een aanspreekpunt voor de
eerstejaars.

7. Speciaal beleid rondom: - 22 pt.
Groepen/thema’s
Maximaal aantal
punten
(pre-)Masterstudenten

Toelichting/criteria

4
Aan het begin van het jaar is een contactpersoon
aangesteld om het contact tussen de (pre)masters en
Art te versterken en te behouden. Deze
contactpersoon heeft gesprekken met de
mastercoördinator gehad begin van het jaar. De
coördinatoren hebben onder andere de Artactiviteiten gedeeld onder hun studenten. Art was
verder aanwezig met een de introductiedag van de
(pre)masterstudenten om zich zichtbaar te maken bij
deze groep. Alle activiteiten zijn toegankelijk voor
zowel BA als MA studenten, dit is met name
interessant voor de symposia, lezingen en
carrièregerelateerde activiteiten.
(Pre)masterstudenten zijn bij meerdere activiteiten
aanwezig geweest.

Internationalisering

4

a/b Art poogt meerdere Engelstalige activiteiten per
jaar te organiseren, waaronder bijvoorbeeld symposia.
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Zowel de BA als de MA opleiding hebben echter
uitsluitend Nederlandse studenten. Ook de opleiding
is (nu nog) volledig Nederlandstalig. De RMA heeft
echter wel 1 tot 3 Internationale studenten per jaar en
om deze reden organiseren wij een aantal activiteiten
per jaar wel in het Engels. Dit zijn ook de activiteiten
die het interessantst zijn voor deze doelgroep.
c. Stichting Art heeft contact met zijn internationale
alumni. Deze worden dan ook soms uitgenodigd voor
carrièredagen om een internationaal perspectief te
vertegenwoordigen (heeft helaas dit jaar niet plaats
kunnen vinden vanwege het virus). Daarnaast is er
contact met een internationale zustervereniging.
Tenslotte is door de ambassadeurs het contact met de
internationale instellingen het NIKI en het KNIR goed
en worden activiteiten van deze, zoals het symposium
in December, uitgelicht.
Alumni

4
Stichting Art heeft dit jaar een hernieuwde
alumnicommissie bestaande uit de Secretaris van
Stichting Art, twee contribuanten en een alumnipanel.
We hebben een alumnibestand en een apart
alumnicontribuantschap dat dit jaar extra is uitgelicht.
Deze alumni betalen een enigszins lagere contributie
en ontvangen een eigen nieuwsbrief, zodat zij op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten
binnen Stichting Art. Het contact met de alumnicoördinator Josi Smit is ook erg goed en er hebben
meerdere gesprekken en samenwerkingen
plaatsgevonden het afgelopen jaar.
Stichting Art was daarnaast actief betrokken bij de
organisatie van de Carrièrenacht en had zowel een
bestuurslid in de grote als in de kleine commissie.
Stichting Art heeft voor deze activiteit ook een alumna
aangeleverd. Dit evenement is tevens actief
gepromoot onder de contribuanten via Social Media
en de nieuwsbrief.
Het contact met Careerservices is erg goed. Zo is er
contact geweest met SJoer van Careerservices voor de
Carrièredag. Ook zijn er folders verspreid van
Careerservices op het Art-kantoor.

Diversiteit/inclusiviteit

4
Een van de kernpunten van Stichting Art is
toegankelijkheid. Wij streven er naar de stichting voor
alle studenten Kunstgeschiedenis toegankelijk te
maken en te houden. Zo staan commissies open voor
contribuanten van alle leeftijden (bijvoorbeeld ook
50+ers). Daarnaast is er een anonieme feedbackbus
voor feedback. Verder proberen wij met activiteiten op
kantoor deze ruimte zo laagdrempelig mogelijk te
maken zodat het Art-kantoor een huiskamer is voor
alle Art-ers. Ook zijn wij ons als bestuur sterk bewust
van onze houding tegen contribuanten. Wij willen alle
studenten zich welkom laten voelen, wat zich heeft
geuit in nieuwe inschrijvingen van eerstejaars, maar ik
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in het actief worden binnen commissies en deelnemen
aan activiteiten van ouderejaars. Tenslotte is de
borreltijd vervroegt gebleven in verband met ov-tijden
en doen wij ons best actief te mengen en praten met
alle contribuanten bij dergelijke activiteiten.
Duurzaamheid

4

Studentwelzijn

2

Duurzaamheid is een van de kernpunten van het beleid
van Stichting Art en een punt dat ons persoonlijk aan
het hart gaat. Zo scheiden wij op kantoor papier en
plastic afval. Daarnaast hebben wij ons dit jaar sterk
gemaakt voor het meenemen van een mok naar de
koffieautomaten in plaats van de papierenbekertjes uit
dit apparaat. Om deze reden hebben wij een
verzameling mokken op kantoor die contribuanten
meenemen voor hun drankjes. Deze wassen wij aan
het einde van de dag af en worden actief gebruikt
onder de contribuanten. Verder hebben wij ook actief
gekozen zowel onze grote als kleine reis locatie te
bereizen met de trein. Hiervoor hebben wij ook
contact gehad met de Big-Greentrip en de Greenoffice.
Ook hebben wij de groentetas actief gepromoot. Voor
activiteiten zijn we erg bewust van het kopen van
nieuwe spullen en proberen we dit ook te
minimaliseren. Verder gebruiken wij nooit plastic
bekertjes of bordjes.
Omdat duurzaamheid in ons beleidsplan is
opgenomen, is dit ook een punt waar onze commissies
in de organisatie van hun activiteiten actief rekening
mee houden. Zo is er bij de bakdagen van de
bakcommissie ook altijd een veganistische optie.
Verder heeft Stichting Art dit jaar in samenwerking
met UHSK een kledingswap georganiseerd om
verspilling van goede kleding tegen te gaan en
contribuanten bewust te maken. Verder heeft Art ook
de activiteiten van GreenOffice gepromoot.
Duurzaamheid staat tenslotte ook in het driejarenplan
van Stichting Art.

Het contact tussen de studieadviseurs en de
bestuursleden is erg goed. Zo is in het begin van het
jaar een gesprek gevoerd met de studieadviseurs over
studentwelzijn, waarbij er plannen zijn gemaakt voor
een eventuele activiteit in samenwerking met de
studieadviseurs over dit thema. Verder worden
contribuanten actief verwezen naar de studieadviseurs
met klachten met betrekking tot welzijn, ook in de
periode dat fysiek contact niet meer mogelijk was door
corona. Ook is er informatie over de studieadviseurs te
vinden op onze site. Daarnaast heeft Art de Wellbeing
week van de Universiteit actief gepromoot en hebben
we ook activiteiten over welzijn georganiseerd. Er is
een open houding binnen de Stichting tegenover
welzijn, stress etc. Als bestuur zijnde pogen wij het
welzijn van de contribuanten in het oog te houden en
waar nodig het gesprek aan te gaan.

8.

Professionalisering algemeen: Overdracht, toezicht, privacy en zichtbaarheid – 22 pt.
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Vorm

Witboeken/ draaiboeken/
overdrachtsdocumenten: bestuur

Maximaal aantal
punten
2

Frequentie/vorm

a.

b.

c.

Er is één algemeen draaiboek voor het bestuur
dat algemeen betrekking heeft op alle
bestuursleden. Elk jaar wordt deze opnieuw upto-date gemaakt.
Elke commissie heeft zijn eigen
overdrachtsdocument. Aan het begin van het
jaar wordt dit doorgenomen met de commissies
en wordt het op de drive van de commissie
geplaatst. Dit jaar hebben wij aan deze
overdrachtsdocumenten een onderdeel
toegevoegd over het beleidsplan en hoe die
specifieke commissie dit zou kunnen toepassen.
Ieder bestuurslid een functiegerelateerd
overdrachtsdocument voor zijn of haar
opvolger/opvolgster. Zij ontvangen die aan het
begin van de zomervakantie.

Raad van Advies/Toezicht/Senaat

2

De Raad van Advies van Stichting Art bestaat uit drie oudbestuursleden. Elk jaar vervangt een nieuw oudbestuurslid het oud-bestuurslid die het langst in de raad
heeft gezeten. De RvA en het huidig bestuur komen
regelmatig samen, meestal één keer per blok. Dit hangt
vaak samen met voorbereiding van een ACO of
bijvoorbeeld met bestuurssollicitaties. Daarnaast stond de
RvA dit jaar extra voor ons klaar tijdens de uitbraak van
COVID-19. We verwachten dat de RvA komende jaren
vooral ook belangrijk is voor het onthouden van bepaalde
tradities die nu niet doorgevoerd kunnen worden
vanwege de huidige maatregelen. Daarnaast is er een
appgroep met het huidig bestuur en de RvA voor snelle
vragen.

Kascommissie

2

Stichting Art heeft een kascommissie met twee oudpenningmeesters. Ook de kascommissie komt minstens
één keer per blok samen met de huidige penningmeester.
Ook met de uitbraak van COVID-19 bleek de kascommissie
erg van belang vanwege de plotselinge veranderingen in
inkomsten en uitgaven. De kascommissie beheert tevens
het departementsgeld en kan dit beschikbaar stellen aan
het bestuur of aan commissies wanneer daar vraag naar
is.

Privacy

4

Stichting Art heeft een privacy document opgesteld die op
de website in te zien is. Daarnaast geven nieuwe
contribuanten in het inschrijfformulier hun voorkeuren
aan. Dit jaar introduceerden we een disclaimer zin op de
posters van evenementen om deelnemers op het maken
en gebruik van foto’s te wijzen en op de mogelijkheid aan
te geven dit niet te willen. Wanneer
contribuanten/deelnemers hebben aangegeven niet
akkoord te gaan, worden er geen foto’s gemaakt en/of
gepubliceerd van die persoon, tenzij dan wel expliciet
toestemming wordt gegeven. De foto’s die gemaakt
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worden, worden vaak deels op social media geplaatst. Het
grootste aantal wordt echter achter het inlogscherm op de
website geplaatst en die foto’s zijn dus alleen te bekijken
door contribuanten en alumni. Daarnaast hebben wij dit
jaar een archiefbeleid opgesteld waarin duidelijk wordt
gesteld wat wel en wat niet bewaard wordt en voor hoe
lang. Gevoelige informatie wordt na circa 5 jaar
verwijderd.
ALV’s/ACO’s

2

Stichting Art organiseert normaliter twee ACO’s per jaar.
De eerste is aan het begin van het jaar in september.
Hierin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, vindt de
bestuurswissel plaats en presenteert het nieuwe bestuur
hun beleidsplan. Ook is er een halfjaarlijks ACO waarin een
update wordt gegeven en die wordt gebruikt voor
bestuursvoorlichting.

Acquisitieplan

2

De acquisitiecommissie is samen met de commissaris
extern verantwoordelijk voor de acquisitie. Aan het begin
van het jaar stellen zij een aantal doelen. Er zijn
promotiepakketten beschikbaar voor mogelijke partners,
deze zijn te vinden op de website. Ook is er een aparte
partnerpagina op de website en hangt er een
partnerposter op het Art-kantoor.

Administratie leden

2

Stichting Art heeft 210 contribuanten en 52 alumni. In
totaal zijn dit er 262.

Website en sociale media (interne
communicatie)

2

Op de website van Stichting Art vinden contribuanten,
alumni, partners, vrienden, aankomende studenten en
externen zeer uiteenlopende informatie over de stichting.
De site wordt up-to-date gehouden met de laatste
informatie, evenementen, partners, vacatures en meer.
Ook vinden contribuanten hier (aankomende) activiteiten
in de agenda, de codes voor de boekverkoop, foto’s van
evenementen, et cetera. Voor de interne communicatie is
echter vooral social media van belang. Daarom maakt
Stichting Art intensief gebruik van Facebook en Instagram
(en in mindere mate LinkedIn). Afgelopen jaar is nog meer
gebleken dat Instagram een populairder platform is onder
contribuanten dus dit is nu de gebruikelijkste manier om
de contribuant snel te bereiken. Wel worden op beide
media elke werkdag nieuwe berichten geplaatst, nieuwe
evenementen gepromoot of andere tips, foto’s en
dergelijke gedeeld. Ook worden contribuanten via
Facebook uitgenodigd voor evenementen. Via groepsapps
op Whatsapp worden ook vaak promotieteksten gedeeld
voor aankomende activiteiten. Zo worden contribuanten
en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden van
de gang van zaken binnen Stichting Art.

Website, sociale media, LinkedIn
(externe communicatie)

2

De website van Stichting Art wordt vooral ingezet als
visitekaartje van de stichting door de grote hoeveelheid
informatie die er te vinden is. Het gebruik van LinkedIn is
de afgelopen jaren wat geïntensiveerd en wordt vooral
gebruikt om onze connecties daar op de hoogte te houden
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van onder andere lezingen en de samenstelling van het
nieuwe bestuur. Ook is dit natuurlijk een makkelijke
manier het externe netwerk van Stichting Art uit te
breiden en alumni te benaderen.
Nieuwsbrief

9.
Vorm

2

Diensten voor leden/contribuanten – 18 pt
Maximaal aantal
punten

De infomail van Stichting Art, met de aankomende
activiteiten, oproepen, tips en de human of Art, wordt één
keer in de twee weken verzonden. Voor andere
belangrijke zaken worden aparte mails verstuurd.

Frequentie/vorm

((Semi-)wetenschappelijk) tijdschrift

2

Het tijdschrift Article is gelieerd aan Stichting Art. Article
heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer
professioneel wetenschappelijk tijdschrift waarin
gerespecteerde onderzoekers stukken publiceren.
Tweemaal per jaar wordt een nummer uitgegeven. Dit
gaat samen met een lanceringsactiviteit. Dit jaar is door
COVID-19 slechts één van de twee lanceringsactiviteiten
doorgegaan. Wel is nog de jaarlijkse Article scriptieprijs
uitgereikt door een vakkundige jury.

Vaste ledenbijeenkomsten
(ontspannend)

2

Stichting Art organiseert een vaste tweewekelijkse borrel
in onze stamkroeg Café Marktzicht op de dinsdagavond.
Daarnaast verzorgt een bakcommissie elk blok het lekkers
voor de TaArtdag op kantoor waarbij contribuanten voor
een klein bedrag mogen genieten van deze baksels.

Stamkroeg/Vaste borrel

2

Eén keer in de twee weken organiseert Stichting Art een
borrel in onze stamkroeg Café Marktzicht. Dit is op de
dinsdagavond.

Openingstijden verenigingskamer

2

De openingstijden van het kantoor zijn bij Stichting Art elk
blok hetzelfde:
Maandag t/m donderdag van 10:00 tot 17:00 uur.
Vrijdag van 11:00 tot 15:00 uur.

Merchandise

2

Elk jaar geeft Stichting Art een nieuwe Art-gadget uit. Dit
jaar waren het Art-sokken met ons logo erop. Deze waren
gratis voor commissieleden. Daarnaast hebben we voor
de partners mokken met het logo. Ter promotie hebben
wij ook Art-stickers en brochures, die we vooral veel
uitdelen bij bijvoorbeeld open dagen of de facultaire
introductie.

Kortingdeals voor leden

2

Met de Art-pas kunnen onze contribuanten korting
krijgen bij uiteenlopende externe bedrijven. De deals
hiervoor worden gesloten en onderhouden door de
acquisitiecommissie en de commissaris extern.
Voorbeelden van bedrijven waar Art-ers korting krijgen
zijn Kunstuitleen, Celil CityBike en Cafetaria Ten Beste.
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Persoonlijke ontwikkeling leden

1

Op de website van Stichting Art bevindt zich een
vacaturebank waar zeer regelmatig nieuwe stages,
((kunst)geschiedenis gerelateerde) bijbanen, vacatures en
calls for papers op worden geplaatst. Deze worden ook
gedeeld op de story op de Instagram van Stichting Art.
Daarnaast promoten wij vaak ons aangeboden vacatures
op het Art-kantoor.

Familiedag

2

De eerstejaarscommissie organiseert elk jaar de
familiedag. Op deze dag is de familie van de contribuant
welkom om een kijkje te nemen in het studentenleven
van de Art-er. Het programma van de dag wordt geheel
verzorgd door de eerstejaarscommissie en bestaat
bijvoorbeeld uit mini colleges, rondleidingen,
stadswandelingen, quizzes en borrels. Dit jaar heeft er
door COVID-19 helaas geen familiedag plaatsgevonden.

Boekenverkoop

2

Stichting Art heeft een samenwerking met bol.com
waarmee contribuanten korting kunnen krijgen op hun
studieboeken. De eerstejaars studenten kunnen hier
standaard gebruik van maken, daarna kunnen alleen
contribuanten van Stichting Art korting krijgen. Dit
verloopt allemaal via de website van Stichting Art en het
wordt gepromoot op social media en wordt het genoemd
in het briefpakket voor de eerstejaars. Daarnaast zijn we
dit jaar begonnen aan het aanbieden van aanvullende
kunsthistorische literatuur met korting.

Overig

1

Extra punten als goed beargumenteerde diensten voor
leden/contribuanten.

4. Realisatie beleidsplan
Toelichting: reflectie van max. 2 pagina’s op het afgelopen jaar, behaalde successen en overgedragen taken aan opvolgers.

4.1 Eigen beleidsplan
Ons beleidsplan bestaat uit vier kernpunten. Dit zijn professionalisering, toegankelijkheid, verbreding en duurzaamheid.
Het kernpunt professionalisering is opgedeeld in drie subcategorieën: Ondersteuning Individuele Professionele
Ontwikkeling (OIPO), Professionalisering van Stichting Art op intern niveau en Professionalisering van Stichting Art op
extern niveau. Een aantal concrete maatregelen die wij in ons beleidsplan benoemd hebben zijn:
Het organiseren van activiteiten die een toegevoegde waarde hebben aan de studie en verdere loopbaan van de studenten,
zoals: lezingen, symposia, museumbezoeken en carrièregerelateerde activiteiten. Afgelopen studiejaar hebben wij ons als
bestuur samen met commissies ingezet om dit doel te bereiken. Zo heeft de symposiumcommissie een lezing georganiseerd
en stonden er in maart een symposium en in mei een lezing gepland. Vanwege de uitbraak van COVID-19 zijn deze helaas te
komen vervallen. Op het moment staat dit symposium in september gepland om de activiteit alsnog aan de contribuanten
aan te bieden. Verder heeft het bestuur in november een extra lezing in samenwerking met de Vereniging Nederlandse
Kunsthistorici en diverse studieverenigingen of stichtingen van de studie kunstgeschiedenis uit Nederland georganiseerd.
Dit evenement is zeer goed in de smaak gevallen bij zowel contribuanten, alumni, docenten en externen. Het bezoeken van
musea is uiteindelijk niet gerealiseerd. Het bleek dat er al een volle planning was en het animo was zeer laag. De
carrièrecommissie heeft een succesvol bezoek aan verschillende bedrijven in Amsterdam gepland waar contribuanten veel
hebben opgestoken. Verder heeft deze commissie een website opgezet met verhalen van mensen uit het werkveld,
carrièretips en veel meer.
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Het betrekken van alumni in activiteiten. Dit hebben we helaas niet weten te realiseren. De opstart van de
alumnicommissie is zeer moeizaam verlopen. Tegen de tijd dat de commissie gevormd was, bleek het niet mogelijk om in
het huidige collegejaar een activiteiten te organiseren. Ter compensatie staat er in september een activiteit voor alumni op
de planning, deze hebben we vanwege COVID-19 moeten verschuiven.
Een vergelijkbare go-away show organiseren. Hier vertellen kunstgeschiedenisstudenten over hun ervaringen buiten de
Universiteit Utrecht tijdens hun studie, zoals stagelopen in een museum of andere culturele instelling of studeren in het
buitenland. Dit stond op de planning in juni, maar helaas hebben we dit moeten laten vervallen.
Een uniforme werkwijze voor commissies aanleren. Bij de commissie inwerkavond hebben we hier aandacht aan besteed.
Ook ik de overdrachtsdocumenten aan commissies stonden verschillende stappenplannen waar de commissies zich aan
moesten houden.
Het gebruik van het juiste logo. Stichting Art heeft sinds vorig collegejaar een nieuw logo. Het oude logo werd vaak nog
gebruikt, meestal door externen. We hebben er voor gezorgd dat in al ons promotiemateriaal en dat van anderen het juiste
logo gebruikt werd.
Het up to date houden van de website De commissaris intern heeft er voor gezorgd dat de website onderhouden werd,
aantrekkelijker gemaakt werd en up to date bleef.
Het aanleggen van een archief. Stichting Art heeft nog geen archief. Afgelopen jaar heeft de commissaris intern zich ingezet
om een archiefplan te schrijven. Er is een start gemaakt met de aanleg van het archief, maar de komende jaren zal hier
verder aan gewerkt moeten worden.
Het kernpunt toegankelijkheid spitst zich toe op de toegankelijkheid voor alumni en (pre-)masterstudenten, op het Artkantoor en activiteiten.
Oprichting van een alumnicommissie Na een langzame start hebben wij in februari een alumnicommissie opgericht. Deze
zal het komende collegejaar enkele activiteiten verzorgen.
Het bereiken van (pre-)masterstudenten in de introductieperiode. Tijdens de introductieperiode heeft het bestuur van
Stichting Art zich voorgesteld bij de masterprogramma’s en de eerstejaars lichting (waar veel premasterstudenten aanwezig
zijn). Hier is verteld wat Stichting Art doet en wat ze voor hen kunnen betekenen. Helaas blijft het bereiken van deze
doelgroep zeer lastig, maar toch hebben we enkelen uit deze groep mogen verwelkomen bij lezingen.
Activiteiten in het Engels organiseren ter internationalisering. Dit hebben we niet weten realiseren. Er stond een
symposium in het Engels op de planning, maar deze is helaas komen te vervallen wegens de maatregelen omtrent COVID19. Verder bleek dat er zeer weinig animo was voor Engelstalige activiteiten op een Nederlandstalige opleiding.
Activiteiten op het Art-kantoor organiseren. We hebben in totaal zes activiteiten op ons kantoor georganiseerd.
Het Art-kantoor aangenaam maken door het opgeruimd te houden en het ventilatiesysteem maken. Dit is ons goed gelukt.
We hebben een lost-and-foundbak neergezet voor de rommel die contribuanten vaak lieten liggen. Het ventilatiesysteem
dat al meer dan twee jaar stuk was hebben we laten repareren. Dit was van belang aangezien er geen raam is dat voor
frisse lucht kan zorgen.
Het organiseren van een commissiemarkt. Ook dit jaar hebben we een commissiemarkt georganiseerd. Deze was zeer druk
bezocht en zorgde er voor dat de eerstejaars studenten een idee kregen van de mogelijkheden die Stichting Art het kan
bieden zodra ze in een commissie zouden gaan.
Toegankelijkheid van activiteiten. Hier gaat het met name om de tijden en prijzen van activiteiten. We hebben zoveel
mogelijk rekening gehouden met roosters van alle verplichte vakken van de studie kunstgeschiedenis. Dit zorgde er voor
dat er vaak meerdere jaarlagen aanwezig waren op activiteiten. Verder hebben we er voor gezorgd dat het
contribuantschap ook daadwerkelijk iets oplevert. Zo konden de contribuanten meestal gratis en anders gereduceerd naar
de activiteiten, terwijl er aan externen een kleine bijdrage werd gevraagd.
Duidelijke zichtbaarheid van activiteiten en Article. Er is over het algemeen van verschillende fora gebruikgemaakt ter
promotie van activiteiten. Dit gebeurde meestal mondeling, via WhatsApp, de infomail, door middel van een overzicht op
het krijtbord op kantoor, op de website en verschillende social media. Ook hebben we de zichtbaarheid van het tijdschrift
Article willen vergroten. Dit hebben we gedaan om hen goed te promoten en door hun tijdschriften duidelijk op te stellen
op kantoor.
Onder het kernpunt Verbreding verstaan wij verbreding van interesses, dit betekent een grotere diversiteit aan activiteiten
wat een grotere verscheidenheid aan studenten kan aantrekken. De concrete maatregelen die onder dit punt vallen zijn:
Het aansporen van commissies om meer culturele activiteiten te organiseren. Dit hebben wij gedaan om hier om de
commissie inwerkavond en in de overdrachtsdocumenten aandacht aan te besteden. Dit heeft er voor gezorgd dat enkele
commissies dit ook gedaan hebben. Verder heeft het bestuur het juiste voorbeeld willen geven door zelf ook culturele
activiteiten te organiseren.
Het uitbreiden van contacten met andere verenigingen of stichtingen. Dit jaar wilden we proberen om met verschillende
verenigingen of stichtingen activiteiten te organiseren die de verbreding ten goede zou komen. Enkele activiteiten zoals een
improvisatieworkshop stonden gepland, maar hebben niet door kunnen gaan vanwege COVID-19.

18

Verschillende activiteiten die niet door Stichting Art georganiseerd waren promoten. Dit hebben wij uitvoering op social
media, in de infomail en mondeling gedaan.
Het laatste kernpunt uit het beleidsplan is Duurzaamheid.
Afval op kantoor scheiden. Er zijn verschillende afvalbakken op kantoor geplaatst waardoor dit gescheiden kon worden.
Hiermee wilden wij niet alleen er voor zorgen dat Stichting Art aan afvalscheiding doet, maar ook de contribuant aansporen
om dit thuis ook te gaan doen. Hier hebben wij ons ook voor ingezet.
Een limiet aan posters instellen. Er mocht maar beperkt geprint worden door commissies en hier hebben ze zich ook aan
gehouden.
Gebruik maken van mokken en glazen. Om het aantal wegwerpbekertjes uit de koffieautomaten op kantoor en tijdens de
activiteiten drastisch te verminderen hebben we er voor gezorgd dat er meer mokken op kantoor kwamen en zagen we er
op toe dat ze ook gebruikt werden.
Groen reizen. We hebben er voor gekozen om onze reizen met het openbaar vervoer te doen en vooral niet met het
vliegtuig te gaan.
Overstap naar de Triodos Bank. Hier zijn we mee begonnen, maar hebben we helaas niet weten te realiseren. Het bleek dat
er meerdere complicaties betreft betalingen en incasso’s waren. Hier hebben we een meerjarenplan van gemaakt.
Duurzame activiteiten. Er zijn flink activiteiten geweest waarmee er gebruik gemaakt werd met wat er voorhanden was
zodat er niet nieuws gekocht hoefde te worden. Ook hebben enkele activiteiten in het teken gestaan van recycling.

4.2 Driejarenplan
De belangrijkste punten uit het driejarenplan zijn: toegankelijkheid, professionalisering en OIPO. Deze drie punten hebben
we verwerkt in ons beleidsplan. In paragraaf 4.1 is te lezen tot in hoeverre wij deze gerealiseerd hebben. We hebben elk
punt aan proberen te pakken en de meeste punten hebben we behaald. Met de overige punten is op zijn minst een start
gemaakt en het is aan het komende bestuur om deze te voltooien. Het driejarenplan heeft ons een mooie richting gegeven
om ons beleidsplan op te stellen, al hebben we er zelf een aantal dingen aan toegevoegd.
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5. Jaaroverzicht
5.1 Uitleg methode
Alle activiteiten dienen in een tabel weergegeven te worden, gevolgd door het aantal aanwezigen (N.B. Op basis van tellen,
dus niet het aantal Facebookaanwezigen). Het jaaroverzicht gaat op collegejaar, dus niet op bestuursjaar, omdat iedereen
op een ander moment wisselt. Het kan dus zijn dat je activiteiten die onder je voorgangers of opvolgers hebben
plaatsgevonden moet vermelden.

5.1.1 Categorieën
Studiegerelateerd
Cohesie
Feesten/Speciale Borrels
Professionalisering bestuur/studievereniging
(Studie)reizen
● Studiegerelateerd
Een activiteit telt als studiegerelateerd als er voldaan wordt aan één of meer van de volgende elementen:
Er een expert bij activiteit aanwezig is (expert = iemand met bewezen/aantoonbare studiegerelateerde kennis)
Er een voorlichtingselement aanwezig is
Er arbeidsmarktoriëntatie plaatsvindt
Wetenschappelijk onderzoek uitgelicht wordt
● Cohesie
Activiteiten die de binding van de leden onderling versterkt en/of commissieleden bindt. Voorbeelden zijn: ouderdagen en
commissiebedankdagen maar ook een volleybalwedstrijd, het bezoeken van een televisieprogramma of een kerstdiner.
● Feesten/Speciale borrels
De aanwezigheid bij feesten is lastiger bij te houden, maar vooral dienen de bezoekers van de eigen vereniging genoemd te
worden (die geldt voornamelijk bij samenwerkingsverbanden). Alleen speciaal georganiseerde borrels tellen mee, maximaal
één vaste stamgastborrel telt per maand mee. Voorbeelden zijn nieuwjaarsborrels, alumniborrels, etc.
● Professionalisering bestuur/studievereniging
Activiteiten die openstaan voor leden en de professionalisering van het bestuur of de studievereniging ten goede komen.
Voorbeelden zijn ALV’s en commissie/bestuursvoorlichtingen.
● (Studie)reizen
Het programma van (studie)reizen dient per dag genoteerd te worden, zodat de activiteiten apart meegerekend kunnen
worden. Vermeld een * bij de reizen waar een docent bij aanwezig is.
Voorbeeld: Lezing over Matisse (24)

5.2 Kalender
september

oktober

2

Facultaire introductiedag (51(

Korte-film middag (14)

3

Introductiedag (51)

november

1

4
5

Wissel ACO (35) + After ACO
borrel (39)

6
7

20

8

Borrel (21)

9

Commissiemarkt (44)

10

Borrel (24)

Breekdag (51)

Commissie Inwerk Avond (29)

11

Lancering Article (30)

12
13

Feest: Elfde van de Elfde (28)

14

B(r)akdag (22)

15
16
17
18

Tentamentraining (23) + Art-Bieb (10)
Let’s go (21)

19

Borrel (21)

20

Lezing: Het succes van de
kunstgeschiedenis (23)

21

Art haalt een frisse neus (2)

22

Borrel (21)

De Spiegel in het Filmcafé (7)

23
24

Borrel (23)

25
26

Eerstejaarsdiner (27)

27
28
29
30
31

Studiegerelateerd
Cohesie
Feesten/Speciale Borrels
Professionalisering bestuur/studievereniging
(Studie)reizen
december
1

januari

februari
Kleine reis: Gent (24)

21

2
3

Borrel (18)

4
5
6

Bakdag (24) + Halfjaarlijks ACO (20)
+ After ACO Borrel (24)

7

Lezing: Design in het Derde Rijk (19) +
Borrel (21)

Art Rotterdam (14)

8
9

Meeloopdag + Kerstknutselen
(22)

Art-Bieb blok 2 (8)

10
11

Carrièrenacht (5)

12

Cantus: Valentijnsdag (8)

13
14
15
16

Kerstdiner (24)

17

Borrel (24)

18

Diaquiz (8)

Boekenmarkt (13) + Open colleges
(6) + Borrel (18)

19
20
21

Let’s go (19)
Borrel (29)

22
23

Kledingruil (12)

24
25

Docentendiner (15)

26

Art’s Maskerade (9)

27

Werkbezoek (19)

Kroegentocht: Het Uterchtse
Kroegenkruis (15)

28

22

29
30

Kleine reis: Gent (24)
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Kleine reis: Gent (24)

Studiegerelateerd
Cohesie
Feesten/Speciale Borrels
Professionalisering bestuur/studievereniging
(Studie)reizen
maart

april

mei

1
2

Article: Scriptieprijs (37)

3

Borrel (12)

4
5

Bestuursvoorlichting (8)

6
7
8
9
10
11

Digidies: Planet Podcast (niet te
traceren) + Cosmologische Crazy
88 (18)

12

Digidies: Spaceshuttle spijzen (niet
te traceren) + Kosmologische Crazy
88 (18)

13

Digidies: Neptunus and Chill (10)+
Kosmologische Crazy 88 (18)

14

Digidies: Expoplaneet (niet te
traceren) + Kosmologische Crazy
88 (18)

15

Weerwolven met Art (22)

Digidies: Sterrekdenkstof Pubquiz
(13) + Kosmologische Crazy 88 (18)

16

Weerwolven met Art (22)

Digidies: Kosmologische Crazy 88
(18)

17

Weerwolven met Art (22)

Digidies: Kosmologische Crazy 88
(18)

23

18

Weerwolven met Art (22)

19

Weerwolven met Art (22)

20

Weerwolven met Art (22)

21

Weerwolven met Art (22)

22

Weerwolven met Art (22)

23

Weerwolven met Art (22)

24

Paint Off (14)

25
26
27
28
29
30
31

Digitale Borrel (14)

Studiegerelateerd
Cohesie
Feesten/Speciale Borrels
Professionalisering bestuur/studievereniging
(Studie)reizen

juni

juli

augustus

1
2
3
4

Online Bierproeverij (12)

5
6
7
8
9
10

24

11

Online Bekendmakings Borrel
(37)

12
13
14
15
16
17
18
19

Dada-dag (11)

20
21
22
23

Netflix Avond (7)

24
25
26
27
28
29
30

Eindborrel (16)
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5.3 Cijfers over activiteiten
- Totaal aantal activiteiten (exclusief deelnemers): 68
o Totaal aantal studiegerelateerde activiteiten: 14
o Totaal aantal cohesie activiteiten: 25
o Totaal aantal feesten/speciale borrels: 20
o Totaal aantal professionalisering/studievereniging activiteiten: 6
o Totaal aantal (studie)reizen (per dag): 3
- Totaal aantal deelnemers van activiteiten: 1598
Studiegerelateerd
Cohesie
Feesten/Speciale Borrels
Professionalisering bestuur/studievereniging
(Studie)reizen

25

5.4 Toelichting studiegerelateerde activiteiten
Geef hier een korte toelichting op de studiegerelateerde activiteiten.

N.B. De vereniging/stichting mag één bonusactiviteit aanwijzen die volgens de onder paragraaf 5.1.1
aangegeven criteria net niet geldt als studiegerelateerde activiteit, maar die volgens de vereniging/stichting wel
als zodanig kan worden beschouwd. De redenen hiervoor dienen in deze paragraaf ook uiteen te worden gezet.

1

facultaire introductie+ introdag

Stichting Art heeft in samenwerking met de studie de
introductiedagen voor de nieuwe eerstejaars georganiseerd.

2

Tentamentraining

Stichting Art heeft deze training georganiseerd om de eerstejaars
voor te bereiden op de eerste tentamens, door middel van tips
voor het leren van de tentamenstof en voor het beantwoorden van
de tentamenvragen. Daarnaast is onder begeleiding van Art
geoefend met oefententamenvragen.

3

Art-bieb

De Art-bieb is een activiteit die meerdere keren per jaar
georganiseerd wordt door de educatiecommissie van Stichting Art.
Voor deze activiteit wordt een lokaal gereserveerd waar de
contribuanten in rust kunnen studeren met een kopje thee of
koffie. Verder biedt deze opzet ook de mogelijkheid voor
studenten om samen te leren en te overleggen.

4

Breekdag

Deze dag is georganiseerd in samenwerking met de studie. De
eerstejaarsstudenten hadden een programma op deze dag dat
bestond uit zowel een informatief deel over de studie, als een
bezoek aan een gallerie in Amsterdam en een ontmoeting met de
getoonde kunstenaar.

5

Lancering Article

De lancering van het 23e nummer van het studiegerelateerde
tijdschrift Article vond plaats bij Casco, waar kunstenaar Remco
Torenbosch, en kunsthistorici en docenten Koen Ottenehym en
Annemieke Hoogenboomhebben gesproken over het onderwerp
van dit nummer.

6

Lezing: het succes van de
kunstgeschiedenis

Deze lezing heeft Stichting Art georganiseerd in samenwerking met
de VNK als onderdeel van een reeks lustrumlezingen. Lex Bosman
heeft hier gesproken over Middeleeuwse architectuur en macht
aan de hand van de Dom van Maagdenburg.

7

Meeloopdag

Tijdens deze dag (die meerdere keren per jaar plaatsvindt) krijgen
mogelijk toekomstig studenten de kans een dag als
kunstgeschiedenisstudent te proeven. Hiervoor wordt een
hoorcollege van de eerstejaars gevolgd, een rondleiding gegeven
over de drift en wordt kennis gemaakt met Stichting Art. Daarnaast
krijgen de ‘meelopers’ de kans om vragen te stellen aan studenten
die de studie al volgen.

8

Diaquiz

De educatiecommissie organiseert deze activiteit meerdere keren
per jaar voor de eerstejaarsstudenten. Hiermee

9

Lezing: Design van het derde rijk

Deze lezing over de tentoonstelling ‘Design van het Derde Rijk ’is
gegeven door conservator en historicus Tomas van den Heuvel
Tijdens de lezing is ingegaan op het ‘design van het Derde Rijk’ en
de gelijknamige tentoonstelling die plaatsvond in het Design
Museum Den Bosch. Achteraf was ruimte voor vragen en discussie.
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10

Werkbezoek

De carrièrecommissie heeft een werkbezoek georganiseerd naar
Amsterdam. Voor dit werkbezoek zijn we langsgegaan bij de
redactie van Museumtijdschrift en de Volkskrant. Hier hebben
kunsthistorici verteld over hun carrière. Er was ruimte voor tips en
vragen.

11

Open colleges

Twee docenten kregen de kans tijdens het open college het
onderzoek, waar zij momenteel mee bezig zijn, te presenteren aan
de studenten. Dit was een interessante avond voor zowel docent
als student, waarbij na de ‘colleges’ bloeiende discussies
ontstonden tussen student en docent.

5.5 Financieel jaaroverzicht
De balans van 1 september 2019 - 31 juli 2020 is:
September 2019: €1.692,02
Juli 2020: €1.439,52
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6. Bijlagen
Bijlage 6.1 Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2019 – 2020

37ste BESTUUR DER STICHTING ART
Sabine Jamar – Voorzitter
Nikki de Buck – Secretaris
Luc Berendsen – Penningmeester
Lena van de Poel – Commissaris Intern
Eva Michiels – Commissaris Extern
Maartje Hagenbeek – Commissaris Onderwijs
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1

Inleiding

Al sinds 1983 is Stichting Art de studiestichting van de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit
Utrecht. We zijn vereerd om ons het 37ste bestuur van Stichting Art te mogen noemen. We bouwen
voort op de resultaten van afgelopen jaren, maar we hopen komend jaar ook zeker onze eigen stempel
te drukken op Stichting Art.
Voor het schrijven van dit beleidsplan hebben we het Driejarenplan 2019-2022, het Jaarverslag
2018-2019 en de beleidsplannen van de afgelopen jaren geraadpleegd. Ook hebben we gretig gebruik
gemaakt van de waardevolle adviezen van onze voorgangers. 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 36ste bestuur, verwerkt.
Ons beleidsplan begint met een beschrijving van onze functieverdeling. Vervolgens gaan we kort
in op de kernpunten van bovengenoemde documenten om daarop aansluitend onze eigen kernpunten
te behandelen. Daarna zullen de verschillende commissies van Stichting Art toegelicht worden. Ten
slotte volgt een toelichting op de jaarbegroting, die in de bijlage terug te vinden is.
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2
2.1

Functieverdeling
Voorzitter – Sabine Jamar

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 ACO
(Algemeen Contribuanten Overleg).

2.2

Secretaris – Nikki de Buck

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 dit jaar
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 vanaf dit jaar de alumnicommissie zal
voorzitten.

2.3

Penningmeester – Luc Berendsen

De penningmeester beheert alle financiën van Stichting Art. Aan het begin van het jaar maakt hij een
jaarbegroting die hij presenteert tijdens het eerste ACO, om transparantie aangaande de financiën
naar de contribuanten te bevorderen. Verder dient de penningmeester overzicht te houden op de
maandelijkse mutaties van de rekeningen van Stichting Art en zal hij de begroting van alle commissies
controleren en al dan niet goedkeuren. Aan het eind van het jaar maakt de penningmeester een
jaarafrekening en zorgt hij voor een duidelijke overdracht van de financiën naar het nieuwe bestuur.
De penningmeester wordt geadviseerd en gecontroleerd door de kascommissie die bestaat uit twee
oud-penningmeesters. Na zijn bestuursjaar zal de penningmeester zelf plaatsnemen in deze
commissie.

2.4

Commissaris Intern – Lena van de Poel

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 door haar up-to-date gehouden en zo toegankelijk mogelijk
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gemaakt voor contribuanten en andere geïnteresseerden. Tot slot is de commissaris intern vanaf dit
jaar hoofdverantwoordelijke voor het bijhouden van het archief.

2.5

Commissaris Extern – Eva Michiels

De commissaris extern is verantwoordelijk voor de communicatie tussen Stichting Art en verschillende
instanties daarbuiten, zoals de studieverenigingen van de Universiteit Utrecht, de zusterverenigingen
en de vrienden van Art. Deze contacten dienen door haar in stand te worden gehouden. Een andere
taak van de commissaris extern is het werven en promoten van sponsoren. Dit doet zij niet alleen,
maar met de hulp van de acquisitiecommissie waarvan zij de voorzitter zal zijn. Samen met de
commissieleden sluit zij onder andere deals voor de Art-pas. Verder is de commissaris extern evenals
de voorzitter aanwezig bij externe vergaderingen van VIDIUS en het maandelijkse SVO, organiseert zij
KunstNed in samenwerking met zusterverenigingen en is zij verantwoordelijk voor de boekverkoop.
Tenslotte onderhoudt de commissaris extern het contact met de mastercoördinatoren.

2.6

Commissaris Onderwijs – Maartje Hagenbeek

De commissaris onderwijs is het aanspreekpunt voor alle studenten met vragen, problemen of andere
opmerkingen. De commissaris onderwijs vertegenwoordigt de studentenbelangen en is de schakel
tussen Stichting Art, de opleiding en de Universiteit Utrecht. Ook werkt zij samen met de
opleidingscommissie. Daarmee bespreekt zij onder andere de cursusevaluaties. Hiernaast organiseert
de commissaris onderwijs in samenwerking met de Universiteit Utrecht de open- en meeloopdagen
en regelt alles omtrent de docentenprijs. Omdat de commissaris onderwijs voor iedereen toegankelijk
moet zijn om zo bij te kunnen dragen aan de verbetering van het onderwijs, zal het voorzitten van de
vergaderingen met de onderwijsdirecteur ook onder haar takenpakket vallen. Ook zal de commissaris
onderwijs de eerstejaarscommissie en de introductiecommissie begeleiden om op deze manier zo
betrokken mogelijk te zijn bij de eerstejaarsstudenten.
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3

Kernpunten

Ter verantwoording van onze kernpunten en visie volgt eerst een kort overzicht van de geraadpleegde
documenten: het Driejarenplan 2019-2020, het Beleidsplan 2018-2019 en het Jaarverslag 2018-2019.

3.1

Driejarenplan 2019–2022

Tijdens het 37ste jaar van Stichting Art gaat een nieuw driejarenplan van start: het Driejarenplan 20192022. De kernthema’s uit dit driejarenplan 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.

3.2

Beleidsplan 2018–2019

Het 36ste bestuur heeft zich tijdens het schrijven van het Beleidsplan 2018-2019 gebaseerd op het
Driejarenplan 2016-2019, het Beleidsplan 2017-2018 en het Jaarverslag 2017-2018. De kernpunten
die het 36ste bestuur heeft opgesteld (verbreding, toegankelijkheid, professionalisering en onderwijs)
en de toelichting daarvan, zijn terug te vinden in het Beleidsplan 2018-2019.

3.3

Jaarverslag 2018–2019

Het Jaarverslag 2018-2019 beschrijft de resultaten van het Beleidsplan 2018-2019.
Het 36ste bestuur heeft twee kernpunten uit het Driejarenplan 2019-2022 overgenomen in hun
beleidsplan, namelijk: toegankelijkheid en professionalisering. Het 36ste bestuur nam daarnaast twee
andere kernpunten in hun beleidsplan op, namelijk verbreding en onderwijs. Dit zijn de belangrijkste
realisaties van het Beleidsplan 2018-2019:
●

Er zijn een aantal culturele activiteiten georganiseerd die buiten het gebruikelijke spectrum
vallen: het open podium in samenwerking met Alias, de cultuurnacht in samenwerking met
UHSK en een bezoek aan een theatervoorstelling van Tweetakt, die tevens onze partner is
geworden.

●

Op verschillende momenten is er (met succes) toenadering gezocht tot (pre-)
masterstudenten. Voorbeelden hiervan zijn de master introductiedag en de master open dag.

●

Er zijn acht Engelstalige activiteiten georganiseerd.

●

De commissie-inwerkdag werd voor het eerst georganiseerd.

●

Het contact met Article verliep soepel. Activiteiten van Article werden gepromoot en het
bestuur was daar ook vaak aanwezig.

●

Het Art-kantoor heeft een make-over gehad. Er zijn onder andere twee nieuwe banken en een
extra tafeltje bijgekomen.
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●

Café Marktzicht is als borrellocatie behouden. De begintijd is vervroegd van 21:00 uur naar
20:00 uur.

●

De beeldcommissie heeft een promotiefilmpje en een nieuwe brochure gemaakt voor
Stichting Art.

●

Het logo van Stichting Art is vernieuwd naar aanleiding van een logo-ontwerpwedstrijd.

●

Het gebruik van Instagram is geïntensiveerd door het plaatsen van meer posts en stories. Ook
de categorie ‘Vacature Van De Week’ is opgezet. Het Twitter-account van Stichting Art is
verwijderd, omdat via Instagram en LinkedIn meer mensen worden bereikt. Er is een Stichting
Art pagina op LinkedIn aangemaakt waarop informatie over mogelijk interessante activiteiten
voor Art-ers en alumni wordt gedeeld.

●

De website is vernieuwd en oogt nu professioneler. De stagebank, waar stages worden
uitgelicht, en de pagina “Nieuwe Studenten” zijn nieuwe onderdelen van de website.

●

De docentenprijs was dit jaar zichtbaarder voor contribuanten door de poll op Instagram, het
krijtbord en de infomail.

●

Het contact tussen Stichting Art en het Departement Geschiedenis Kunstgeschiedenis is
uitgebreid. De volgende activiteiten zijn in samenwerking georganiseerd: het docentendiner,
de GKG-bijeenkomst over financiën, de OC: “Wat vind jij?”-activiteit en de
departementsafsluiting.

●

De samenwerking met de opleidingscommissie is uitgebreid. Samen organiseerden de OC en
de commissaris onderwijs o.a. het open college en de OC: “Wat vind jij?”-activiteit.

●

Er zijn nieuwe vormen van onderwijs-gerelateerde activiteiten georganiseerd: de GoAwayshow, de Ben-ik-oud-of-modern-quiz en het open college.

35

3.4

Kernpunten en concrete uitwerking

Voor de vorming van ons beleid hebben we gekeken naar het Driejarenplan
2019-2022 en de resultaten van het Beleidsplan 2018-2019. We bouwen voort op de visies en plannen
van het 36ste bestuur en hebben daaraan onze eigen ideeën toegevoegd. In de volgende subparagrafen
zijn de kernpunten van ons beleid uiteengezet.

3.4.1

Professionalisering

Voor het 37ste bestuur van Stichting Art is professionalisering een belangrijk kernpunt. Ten eerste
vinden wij het belangrijk dat wij als stichting professioneel overkomen. Daarnaast willen wij onze
contribuanten de hand reiken om zichzelf tot professional te ontwikkelen. Dit willen wij bereiken door
hen door middel van activiteiten in contact te brengen met het werkveld.
Het kernpunt professionalisering is opgesplitst in drie onderdelen:
1. Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO)
2. Professionalisering van Stichting Art op intern niveau
3. Professionalisering van Stichting Art op extern niveau

1. Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO)
OIPO is gericht op educatieve, carrière- en studiegerelateerde activiteiten die contribuanten helpen
op het gebied van zelfontwikkeling. Dit met het oog op de verdere studie en loopbaan.
Om de professionalisering van de student te bevorderen willen we activiteiten organiseren
die een toegevoegde waarde hebben aan de studie en verdere loopbaan van de student. Uit de
enquête van afgelopen jaar bleek dat ongeveer 60 procent van onze contribuanten het meest
behoefte hebben aan lezingen, symposia, museumbezoeken en carrière gerelateerde activiteiten.
Het organiseren en het bijwonen van activiteiten van onder andere de symposiumcommissie,
acquisitiecommissie, carrièrecommissie en de alumni-commissie zijn gerelateerd aan OIPO.
Commissieleden leggen contacten met mensen in het werkveld wanneer zij activiteiten zoals een
symposium of veiling organiseren. Zo breiden de commissieleden hun netwerk uit. Als bestuur willen
we commissies als de carrièrecommissie en de educatiecommissie aansporen tot de organisatie van
activiteiten die gericht zijn op OIPO. Zo zullen we de carrièrecommissie ook dit jaar vragen om
werkbezoeken en een carrièredag te organiseren. We gaan de educatiecommissie vragen een
masterclass met een gastspreker te organiseren.
Ook het betrekken van alumni bij Stichting Art behoort tot OIPO. Dit willen we bereiken door een
activiteit te organiseren zoals een speeddate-avond voor alumni en contribuanten. De alumni kunnen
de contribuanten advies geven over zelfontwikkeling tijdens de studie en over hun toekomstige
loopbaan. Deze activiteit biedt alumni bovendien de mogelijkheid studenten te werven voor stages of
bijbanen.
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Een soortgelijke activiteit als de Go-Away show van afgelopen jaar zal door het 37ste bestuur
worden georganiseerd. Tijdens de Go-Away show vertelden kunstgeschiedenisstudenten over hun
ervaringen buiten de Universiteit Utrecht tijdens hun studie, zoals stagelopen in een museum of
andere culturele instelling of studeren in het buitenland.

2. Professionalisering van Stichting Art op intern niveau
Om als stichting professioneel over te komen, behoor je binnen de stichting zelf professioneel te zijn.
Dit willen we bereiken door de commissies allemaal een soortgelijke werkwijze te laten aanhouden.
Er zal door de commissaris intern een gestructureerd algemeen stappenplan worden opgesteld waarin
staat beschreven hoe een evenement moet worden georganiseerd. Het stappenplan wordt aan ieder
overdrachtsdocument toegevoegd. Voorbeelden van stappen in het stappenplan zijn:
●

Hoe en wanneer de datum van de activiteit kan worden aangevraagd via de Google Agenda.

●

Een collegepraatje houden als promotie voor de activiteit.

●

Hoe en wanneer de beeldcommissie kan worden benaderd voor het ontwerpen van
promotiemateriaal.

Dit laatste is om de aanwezigheid van de beeldcommissie te benadrukken en de activiteit van deze
commissie te optimaliseren. Zo kunnen de andere commissies zich focussen op de kwaliteit van de
activiteit zelf. Verder zullen de richtlijnen voor het plaatsen van promotie op social media, met daarin
de vereiste gegevens voor in het promotiebericht, worden benadrukt.
Op de commissie-inwerkdag zullen het stappenplan en de social media richtlijnen worden toegelicht.
De commissie-inwerkdag is een dag aan het begin van het jaar waarop de functies binnen commissies
zullen worden toegelicht. Ook zal die dag iedere commissie een brainstormsessie houden. Verder
zullen er vanaf het begin van het studiejaar functie gerelateerde bijeenkomsten georganiseerd
worden zodat we als bestuur op de hoogte blijven van de vorderingen van de commissies. We kunnen
dan ook waar nodig een helpende hand bieden.

3. Professionalisering van Stichting Art op extern niveau
Als bestuur vinden we het erg belangrijk dat de stichting professioneel overkomt op de buitenwereld.
Om dit te bevorderen zullen we ten eerste de promotiemiddelen waarop het oude logo nog staat,
zoals de visitekaartjes, vernieuwen.
Daarnaast willen we de website aantrekkelijker maken door regelmatig foto’s van activiteiten
te plaatsen, activiteiten te promoten en de kalender goed bij te houden. De Facebookbanners van
evenementen zullen bijvoorbeeld op de homepage van de website worden geplaatst. Ook zal het
onderdeel Human of Art uit de infomail op de website geplaatst worden.
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Stichting Art beschikt nog niet over een gestructureerd archief en wij willen hier komend jaar
graag verandering in brengen. De commissaris intern zal aan de slag gaan met de vorming van het
archief en het bijbehorende archiefbeleid. Ook zal de commissaris intern zich verdiepen in de
mogelijkheden van het onderbrengen van het archief van Stichting Art bij Het Utrechts Archief.

3.4.2

Toegankelijkheid

Stichting Art moet voor iedereen toegankelijk zijn, dat wil zeggen voor eerstejaars, ouderejaars,
minorstudenten, (pre-)masterstudenten, docenten, internationale studenten en alumni. Daarnaast is
het contact tussen Stichting Art, de faculteit en andere studieverenigingen belangrijk.
Het kernpunt toegankelijkheid kan worden opgesplitst in drie onderdelen:
1. Toegankelijkheid voor alumni en (pre-)masterstudenten
2. Toegankelijkheid van het Art-kantoor
3. Toegankelijkheid van activiteiten
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1. Toegankelijkheid voor alumni en (pre-)masterstudenten
We willen de alumni en (pre-)masterstudenten komend jaar meer bij Stichting Art betrekken en om
dat te bereiken moeten we ons toegankelijker opstellen tegenover deze doelgroepen.
Naar advies van het 36ste bestuur zullen wij de alumnicommissie oprichten. De commissie zal
bestaan uit zowel alumni als contribuanten. Deze commissie zal activiteiten voor en door alumni
organiseren. Door onze contribuanten in contact te brengen met de alumni kunnen zij op een
vernieuwende manier worden geïnformeerd over het werkveld. Hierdoor draagt het oprichten van de
alumnicommissie ook bij aan het kernpunt OIPO uit het Driejarenplan 2019-2022 en aan ons kernpunt
professionalisering.
De (pre-)masterstudenten zijn over het algemeen minder makkelijk te bereiken en aan te
trekken voor activiteiten van Stichting Art. Daarom zullen wij tijdens de facultaire introductieperiode
bij de masterstudenten een introductiepraatje houden over wie we zijn en wat Stichting Art voor hen
kan betekenen. Tijdens een college van de eerstejaarsstudenten zullen we ons ook nog eens
voorstellen aangezien de premasterstudenten hier ook bij zitten. Door de (pre-)masterstudenten al
aan het begin van het collegejaar in te lichten over het bestaan van onze stichting hopen wij hiermee
het aantal contribuanten te vergroten. Ook zullen we met de mastercoördinatoren contact houden
om
via
hen
activiteiten
te
promoten
in
de
infomail
van
de
(pre-)masterstudenten die relevant zijn voor deze doelgroep.
Verder willen we regelmatig Engelstalige activiteiten organiseren om Stichting Art toegankelijker
te maken voor internationale studenten. Zo willen wij graag dat de symposiumcommissie, die dit jaar
samen met de carrièrecommissie een aantal taken van de vervallen lezingencommissie op zich neemt,
komend jaar minstens één lezing in het Engels organiseert.

2. Toegankelijkheid van het Art-kantoor
Wij vinden het als bestuur erg belangrijk dat iedere contribuant zich welkom voelt op het Art-kantoor.
Daarom willen wij de toegankelijkheid van het Art-kantoor op een aantal punten verbeteren. Wij
hebben hierbij bijna alle ideeën die naar voren kwamen uit de enquête van afgelopen jaar
meegenomen.
Het 36ste bestuur heeft afgelopen jaar het Art-kantoor een opknapbeurt gegeven en wij zijn van
mening dat dit zeker heeft bijgedragen aan de toegankelijkheid van het kantoor. Met als doel voor
ogen om het Art-kantoor nog toegankelijker te maken, willen we het opknappen voortzetten. Om te
beginnen gaan we het Art-kantoor een grote schoonmaak geven en willen wij het Art-kantoor
gedurende het jaar graag netter houden door er niet te veel (onnodige) spullen neer te zetten. We
gaan de regel invoeren dat de contribuant binnen dertig werkdagen zijn/haar vergeten spullen moet
ophalen van het Art-kantoor. Wanneer dit niet gebeurt, worden de spullen naar de kringloopwinkel
gebracht of weggegooid.
Een ander verbeterpunt is de temperatuur op het Art-kantoor. ‘s Zomers wordt het snel
ontzettend warm, omdat er maar één raam open kan. Er is wel een ventilatiesysteem aanwezig
waardoor er buitenlucht naar binnen kan stromen, maar deze is defect. We willen het
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ventilatiesysteem in samenwerking met de universiteit laten repareren. Indien dit niet voor genoeg
verkoeling zorgt, zal er een extra ventilator op het Art-kantoor komen te staan.
Om de eerstejaars zich welkom te laten voelen op het Art-kantoor gaan we een aantal zaken
in het leven roepen of uitbreiden. Zo willen we een kennismakingsboekje neerleggen waarin elke Arter dingen over zichzelf kan opschrijven. Zo kunnen de eerstejaars op een laagdrempelige manier
kennismaken met de andere Art-ers en zorgt het boekje voor makkelijke gesprekstarters.
Vaak komen eerstejaars aan het begin van het jaar nog niet zo snel zelf naar binnen. Daarom
willen we meer activiteiten organiseren die op Art-kantoor plaatsvinden, om het kantoor op deze
manier zichtbaarder te maken. Activiteiten in deze categorie die al eerder georganiseerd zijn, willen
we graag voortzetten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bakdagen en kerstkaarten maken. Wij zijn dit
jaar van plan om ook een filmmiddag te organiseren.

3. Toegankelijkheid van activiteiten
Afgelopen jaren is gebleken dat de eerstejaarsstudenten vaak tot de actievere doelgroep behoren. Dit
blijkt zowel uit de deelnamecijfers van activiteiten als uit de aanmeldingen voor commissies. Wij willen
deze interesse graag vasthouden.
De commissiemarkt willen we net als vorig jaar vlak na een college van de
eerstejaarsstudenten organiseren, zodat we ze gelijk mee kunnen nemen vanuit de collegezaal. Dit
vergroot de kans dat mensen even een kijkje komen nemen bij de commissiemarkt. Ook gaan we een
ruimer lokaal reserveren dan vorig jaar. Ons doel is om de commissiemarkt iets groter op te zetten
dan voorheen.
De activiteiten willen we ook zo toegankelijk mogelijk maken, voor eerstejaars maar zeker ook
voor ouderejaars. Daarom willen we dat de commissies onder andere meer activiteiten die over de
gehele dag zijn verspreid, activiteiten op het Art-kantoor en zoveel mogelijk (voor contribuanten)
gratis activiteiten gaan organiseren. We zullen ook meer rekening houden met de collegetijden en
excursies bij het plannen van activiteiten. Helaas is het niet haalbaar om met alle collegetijden
rekening te houden dus zal er voornamelijk worden gekeken naar de verplichte vakken van de studie
Kunstgeschiedenis.
Bij alle drie de besproken onderdelen is de zichtbaarheid van Stichting Art van groot belang.
Deze zichtbaarheid kan worden vergroot door middel van aantrekkelijk beeldmateriaal, social media
en collegepraatjes. De activiteiten moeten ruim van tevoren aangekondigd worden en vervolgens ook
herhaaldelijk aan de Art-ers herinnerd worden. We zouden bijvoorbeeld elk weekend een story op
Instagram kunnen plaatsen met hierin het weekoverzicht voor de komende week. Ook willen we de
zichtbaarheid van Article vergroten door op het Art-kantoor de al bestaande Article map uit te stallen
in een tijdschriftenrek.

3.4.3

Verbreding

Met het kernpunt verbreding doelen wij op een verbreding van interesses en het stimuleren van het
kijken buiten de eigen grenzen. Voorheen werd er vooral aandacht besteed aan het kernpunt
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verdieping, maar wij zijn van mening dat dit kernpunt al ver is uitgewerkt in de afgelopen jaren. De
kwaliteit van de activiteiten is telkens erg hoog en de activiteiten zijn een goede aanvulling op het
studieprogramma. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat kwaliteit boven kwantiteit blijft staan. Wat
al bereikt is op het gebied van verdieping, willen we dan ook graag behouden. We gaan ons komend
jaar echter meer focussen op verbreding. Met een breder programma willen wij een grotere
verscheidenheid aan studenten aantrekken en de interesses van onze contribuanten verbreden.
Hopelijk zal dit ook gunstig zijn voor de opkomstcijfers van onze activiteiten. We willen vooral meer
aandacht besteden aan andere kunstvormen zoals theater, dans, poëzie en muziek. We hopen dit te
bereiken met behulp van de volgende drie punten:
1. Verbreding binnen commissies
2. Uitbreiding contacten met andere verenigingen vanuit het bestuur
3. Verbreden van ‘Tip van de maand’ in de infomail

1. Verbreding binnen commissies
We willen voor de cultuurcommissie een duidelijk takenpakket opzetten waarbij er één activiteit per
blok van hen verwacht wordt. Deze activiteiten kunnen variëren van poëzie workshops tot een bezoek
aan een theatervoorstelling. Het streven is om de groep Art-ers die hier al interesse voor heeft
uitgesproken, actief te vergroten door middel van uitgebreide promotie. Wanneer dit niet genoeg
blijkt, willen we de cultuurcommissie als bestuur andere opties aanreiken. Zo zouden wij als
tussenpersoon kunnen fungeren bij het contact met andere verenigingen.
Dit geldt natuurlijk ook voor andere commissies dan de cultuurcommissie. We hopen een
helpende hand te bieden bij het organiseren van dit type activiteiten en de commissies aan te sporen,
maar niet af te dwingen, om verbreding meer in hun programma op te nemen. Een mogelijk voorbeeld
hiervan is een improvisatie-workshop georganiseerd door de expositiecommissie. Op deze manier
hopen we dat het aan het eind van het collegejaar gebruikelijker is om binnen commissies na te
denken over verbreding zodat de hulp vanuit het bestuur afgebouwd kan worden. Wij geloven dat dit
soort activiteiten een succes zullen worden, aangezien dit in het verleden vaker is gebleken. Een
voorbeeld hiervan is de balletvoorstelling in het Nationaal Theater München tijdens de grote reis van
2019 waarover contribuanten erg enthousiast waren.
Om aandacht te krijgen voor verbreding binnen commissies en ze aan te sporen hier werk van
te maken, willen we 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 disciplines (van de kunst) aan
kunstgeschiedenis kunt verbinden. Ook willen we in de overdrachtsdocumenten een uitleg toevoegen
met voorbeelden van dit type activiteit per commissie. We willen de symposiumcommissie
bijvoorbeeld voorstellen om één lezing te organiseren waarin kunstgeschiedenis verbonden wordt
met een ander vakgebied of waarbij verder wordt gekeken dan de algemene canon van de
kunstgeschiedenis. De verbreding zullen we ook tijdens de begeleiding van de commissies ter sprake
brengen. De verantwoordelijkheid van het organiseren van activiteiten ligt uiteindelijk wel bij de
commissies zelf en we willen ze dus niet ergens toe verplichten.
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2. Uitbreiding contacten met andere verenigingen vanuit het bestuur
We gaan proberen het contact met andere verenigingen te verbeteren. Dit hopen we te bereiken door
onder andere onze activiteiten (tegen een kleine vergoeding) vaker open te stellen voor mensen die
geen contribuant zijn van Stichting Art. Zo willen we onze contribuanten de mogelijkheid geven om
een breder perspectief te ontwikkelen door contact te hebben met studenten met een andere
achtergrond.
Daarnaast willen we voor onze studiestichting relevante activiteiten van andere verenigingen,
zoals lezingen of debatavonden, meer gaan promoten. Om dit te bereiken gaan we ons contact met
de besturen van andere verenigingen verbeteren. Zo willen we het contact tussen de voorzitters
onderling versterken en het mailcontact uitbreiden. We willen ook vaker fysiek langsgaan bij de
kantoren van andere verenigingen om op de hoogte te blijven van welke activiteiten zij organiseren
en voor ons openstellen en andersom. De activiteiten die voor ons opengesteld worden, willen we
naar Art-ers promoten door deze in een apart deel van de infomail te zetten. De activiteiten die wij
samen met andere verenigingen organiseren, blijven wel in de algemene agenda van de infomail
staan.

3. Verbreden van ‘Tip van de maand’ in de infomail
Tenslotte zal in de infomail bij ‘Tip van de maand’ ingespeeld worden op een bredere
onderwerpkeuze. We willen buiten kunstmusea ook bijvoorbeeld een boek van de maand of een
tentoonstelling in een niet-kunstmuseum promoten. De tip van de maand bleek afgelopen jaar niet
goed zichtbaar te zijn, maar we hopen door meer variatie te brengen het ook wat interessanter te
maken voor de contribuant. Een voorbeeld hiervan zou een dansvoorstelling kunnen zijn.
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3.4.4

Duurzaamheid

Wij hechten belang aan het beleid van de Universiteit Utrecht – waarvan duurzaamheid één van de
kernpunten is – tevens hechten wij zelf belang aan de toekomst van onze planeet. Daarnaast hebben
we rekening gehouden met de duurzaamheid ideeën die naar voren kwamen uit de enquête van
afgelopen jaar. Vandaar dat duurzaamheid een apart kernpunt in ons beleidsplan is. Het kernpunt
duurzaamheid bestaat uit de volgende 4 onderdelen:
1. Duurzaamheid op het Art-kantoor
2. Groen reizen
3. Duurzame initiatieven
4. Digitale contribuantenpas

1. Duurzaamheid op het Art-kantoor
Ten eerste zullen we blijven recyclen op het Art-kantoor. Dit willen we echter iets anders aan gaan
pakken door aparte afvalbakken te plaatsen voor papier, plastic en restafval. Het afval mag niet
rondslingeren in losse zakken; de zakken moeten in de bakken worden geplaatst. Door het gebruik
van gescheiden afvalbakken worden de contribuanten aangespoord om hun afval te scheiden.
Afvalscheiding reduceert de hoeveelheid restafval aanzienlijk en zorgt ervoor dat een groot deel van
het afval kan worden gerecycled.
Ten tweede zal het gebruik van papieren bekertjes verder worden geminimaliseerd. We zullen
(tweedehands) mokken verzamelen die iedereen kan gebruiken bij de koffieautomaat. De mokken
zullen onder de koffiepas worden geplaatst zodat Art-ers eerder een mok gebruiken dan een papieren
bekertje. Daarnaast zullen er herbruikbare bekers worden aangeschaft die, naast de mokken, bij
commissieactiviteiten kunnen worden gebruikt. De mokken en bekers dragen bij aan het verminderen
van afval.
Ook hebben we een limiet aan het aantal posters per activiteit ingesteld, namelijk vier: één
voor aan de postermuur in het Art-kantoor, één voor op de deur van het Art-kantoor en de laatste
twee zijn om op te hangen op het prikbord op de begane grond van Drift 21 en Drift 23.
Planten verbeteren de luchtkwaliteit van de omgeving. Daarom willen wij een plant op het Art-kantoor
neerzetten. Er moet voor een plant worden gekozen die weinig zonlicht nodig heeft gezien de
omstandigheden op het Art-kantoor.

2. Groen reizen
We zetten de ideeën van eerdere besturen door met betrekking tot milieuvriendelijk reizen. De kleine
reis en de grote reis van Stichting Art maken gebruik van het openbaar vervoer. Ook dit jaar zal weer
voor een bestemming die met de trein of de bus te bereiken is, worden gekozen. Het vliegtuig als
vervoersmiddel is voor Stichting Art uitgesloten.
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3. Duurzame initiatieven
Het voornaamste duurzame initiatief is de overstap van de ING-bank naar de Triodos-bank. De
Triodos-bank investeert namelijk in duurzame initiatieven en financiert alleen bedrijven die mens,
milieu of cultuur centraal stellen. Daarom is de keuze gemaakt om over te stappen naar de Triodosbank.
Het 36ste bestuur heeft afgelopen jaar samengewerkt met Green Office, onder andere voor de
kledingswap. Ons is geadviseerd dit contact te behouden en vaker samen te werken. Op de
Facebookpagina willen we de wekelijkse Groentetas van Green Office met lokaal geteelde groente en
fruit promoten. We gaan met enige regelmaat een prijsvergelijking delen (zelf kopen van groente en
fruit versus de Groentetas) om te laten zien dat de Groentetas de contribuant een financieel voordeel
biedt. De recepten zitten bij de Groentetas inbegrepen en met toestemming van Green Office kunnen
die ook op de Facebookpagina worden gedeeld.
Een van de bakdagen zal in het teken van duurzaamheid komen te staan. De bakcommissie
mag zelf invulling geven aan het duurzame aspect. Zij kunnen bijvoorbeeld denken aan bakken met
spullen die bijna over datum zijn of bakken met seizoensproducten. De expositiecommissie zal een
activiteit organiseren gericht op kunst en duurzaamheid. Hierbij kan worden gedacht aan het maken
van kunst met afval. Tussen het afval van anderen vind je vaak nog bruikbare voorwerpen (dumpster
diving). Wij hebben de voorkeur deze activiteiten gericht op duurzaamheid te laten plaatsvinden
tijdens de Week van de Duurzaamheid van de Universiteit Utrecht of tijdens de Duurzame Week,
georganiseerd door Stichting Duurzame Week. Wij zijn van mening dat er een interessant nieuw
samenwerkingsverband zou kunnen ontstaan tussen Stichting Art en Stichting Duurzame Week.

4. Digitale contribuantenpas
De commissaris intern en commissaris extern van het 36ste bestuur heeft een digitale
contribuantenpas ontwikkeld die met ingang van dit studiejaar de fysieke contribuantenpas zal
vervangen. Het digitale alternatief wordt, net als de fysieke pas, ieder jaar opnieuw gemaakt. De
digitale pas is daarentegen duurzamer dan de fysieke pas die handmatig van papier werd gemaakt en
vervolgens werd geplastificeerd. Daarnaast is dit alternatief erg handig, want je kan de pas overal op
je telefoon laten zien. Bovendien draagt de digitale pas bij aan de professionaliteit van Stichting Art,
omdat partners kunnen zien of degene die zijn pas laat zien daadwerkelijk nog contribuant is. Dit was
bij de oude pas onmogelijk te controleren. De partners zullen natuurlijk geïnformeerd worden over de
nieuwe contribuantenpas.
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4
4.1

Commissies
Acquisitiecommissie

Coördinatie: Eva Michiels (commissaris extern)
Aantal: 4 personen (inclusief commissaris extern)

De acquisitiecommissie heeft de taak sponsoren te werven voor Stichting Art, dealtjes te sluiten voor
de Art-pas en nieuwe vrienden van Art te vinden. Deze taken behoren ook tot het takenpakket van de
commissaris extern die om deze reden de taak als de voorzitter zal vervullen. De acquisitiecommissie
kan door andere commissies worden benaderd, wanneer zij hulp nodig hebben bij het werven van
sponsoren voor activiteiten. Tevens 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. Er zal vanuit een select groepje Art-ers
effectief naar de zakelijke buitenwereld gecommuniceerd worden. De Art-pasdeals zijn van belang en
het onder de aandacht houden van deze pas is ook een van de taken van de acquisitiecommissie. Om
de zichtbaarheid van de commissie te vergroten, worden door de commissie ook enkele activiteiten
georganiseerd zoals een boekenmarkt en een veiling.

4.2

Alumnicommissie

Coördinatie: Nikki de Buck (secretaris)
Aantal: 4 personen (inclusief secretaris)

In tegenstelling tot eerdere jaren zal deze commissie niet langer bestaan uit het bestuur, maar
gevormd worden als een samenwerking tussen het bestuur, de contribuanten en de alumni. Wij hopen
met deze vernieuwde opzet de alumni beter te kunnen betrekken bij Stichting Art. Uit eerdere jaren
is gebleken dat de commissie tijdrovend is, waardoor wij denken dat deze beter tot zijn recht komt als
een aparte commissie, dan als onderdeel van het takenpakket van de bestuursleden. 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 dit jaar 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. Het verzenden van
de mail zal echter worden gedaan door de secretaris van Stichting Art. Alumni dienen zich net als
contribuanten aan te melden voor de aangeboden activiteiten.

4.3

Article
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Contactpersoon: Eva Michiels (commissaris extern)
Aantal: circa 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. Aangezien de
commissaris extern dit jaar zelf werkzaam is binnen Article als beeldredacteur, is het logisch dat zij
ook namens het bestuur als contactpersoon fungeert.

4.4

Bakcommissie

Coördinatie: Sabine Jamar (voorzitter)
Aantal: 16 personen

De bakcommissie zorgt voor de baksels op de taArtdagen van Stichting Art. Op deze dagen kan
iedereen voor een kleine prijs genieten van de lekkernijen die de commissie heeft gemaakt. De
taArtdag vindt vier keer per jaar plaats en wordt verzorgd door een wisselende commissie. Dit
betekent dat in het begin van het jaar vier bakcommissies worden samengesteld welke allen uit vier
personen bestaan. Aan het begin van het jaar wordt een verdeling voor de bakdagen vastgelegd. 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.

4.5

Beeldcommissie

Coördinatie: Lena van de Poel (commissaris intern)
Aantal: circa 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 Instagram vierkantjes of Facebookbanners. Daarnaast is er
regelmatig een commissielid aanwezig op excursies, feesten en andere activiteiten om te
fotograferen. De beeldcommissie geeft in de jaaragenda van Gmail aan welk commissielid dat gaat
zijn. Ze voorzien de website van beeldmateriaal en foto’s van de afgelopen borrels en activiteiten.
Middels een (digitaal) formulier kunnen commissies opdrachten indienen bij de beeldcommissie. Als
bestuur willen wij extra aandacht besteden aan de beeldcommissie door met hen apart te gaan zitten
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tijdens de commissie-inwerkdag aan het begin van het jaar en bij andere commissies de mogelijkheid
voor het indienen van opdrachten te benadrukken. We hopen dat deze commissie zo een goede start
beleeft en de rest van het jaar goed functioneert. Afgelopen jaar is het promotiefilmpje met succes
afgerond. Het enthousiasme van de commissieleden over dit project hopen we komend jaar te
herhalen door een nieuw project op te zetten. Komend jaar zal dat het maken van een Artvriendenboekje zijn die op Art-kantoor zal komen te liggen. Als het project dit jaar weer een succes
wordt, hopen we in latere jaren dit soort projecten vaker terug te zien.

4.6

Carrièrecommissie

Coördinatie: Luc Berendsen (penningmeester)
Aantal: 4 personen

Zeven jaar geleden is de carrièredagcommissie opgericht. Aan het einde van het collegejaar
organiseerden zij een carrièredag; elke editie bleek tot nu toe een groot succes. Op de carrièredag
kunnen de kunstgeschiedenisstudenten proeven van de beroepsmogelijkheden van hun studie. De
commissie nodigt sprekers uit met een baan in de kunstwereld die over hun ervaringen en hun beroep
komen vertellen. Op die manier worden de studenten op de hoogte gebracht van mogelijke beroepen
in de kunst- en cultuursector. Ook geven de sprekers vaak tips voor het opstellen van een CV en is er
altijd ruimte voor specifieke vragen van studenten. Drie jaar geleden is besloten om van de
carrièredagcommissie een carrièrecommissie te maken. Naast de carrièredag zal deze commissie in
het jaar nog drie andere loopbaan-georiënteerde activiteiten organiseren. Dit zorgt voor een verrijking
van het aanbod van activiteiten die interessant zijn voor bachelor studenten, (pre-)masterstudenten
en alumni.

4.7

Cultuurcommissie

Coördinatie: Nikki de Buck (secretaris)
Aantal: 4 personen

Twee jaar geleden is de cultuurcommissie opgericht met het doel de contribuanten de mogelijkheid
te geven activiteiten over het hele culturele spectrum te kunnen organiseren. Hierbij speelt kwaliteit
boven kwantiteit nog altijd een belangrijke rol, maar is er gekozen voor een accent op de verbreding
van het type activiteiten, die de commissie kan verzorgen.
Eén keer per studieblok organiseert de cultuurcommissie een culturele activiteit buiten de
kunstmusea. Voorbeelden van dit soort culturele activiteiten zijn theater- en dansvoorstellingen of
workshops, culturele festivals, concerten of poëzievoordrachten. Daarnaast bieden deze activiteiten
ook de mogelijkheid in de organisatie nader samen te werken met andere studieverenigingen of stichtingen.
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Naast deze activiteiten organiseert de commissie aan het einde van het 2e blok de kleine reis.
Dit is een lang weekend waarbij een binnen- of buitenlandse stad wordt bezocht, waarin zowel studie
gerelateerde als culturele en sociale activiteiten zijn gepland. Deze en andere activiteiten van de
commissie bieden de studenten een informele basis om elkaar beter te leren kennen en samen het
culturele spectrum verder te verkennen.
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4.8

Educatiecommissie

Coördinatie: Eva Michiels (commissaris extern)
Aantal: 4 personen

De educatiecommissie organiseert traditiegetrouw de diaquiz en de Art-bieb. De diaquiz is bedoeld
om op speelse wijze eerstejaars studenten te helpen bij het leren voor de dia-toets. Tijdens
tentamenperioden zit de universiteitsbibliotheek vaak erg vol. De Art-bieb biedt een oplossing:
gedurende één dagdeel wordt een lokaal gereserveerd waar Art-ers zelfstandig of met elkaar kunnen
studeren voor tentamens. De educatiecommissie organiseert daarnaast ook een keer per blok een
andere educatieve activiteit. De invulling van deze activiteiten is relatief vrij, maar de activiteiten
moeten uiteraard wel met de opleiding Kunstgeschiedenis te maken hebben.
Verder zal de educatiecommissie eenmaal een lezing over een zelf te bepalen onderwerp
organiseren, dat doet deze commissie om het vervallen van de lezingencommissie op te vangen. Het
idee is dat het onderwerp van een lezing studie gerelateerd is, maar verder gaat dan de collegestof.
In het meest gunstige geval belichten de lezingen nieuwe en interessante aspecten rondom de
kunstwereld. De sprekers zijn vrijwel altijd mensen uit de kunstwereld, maar hun functies en de
vakgebieden waarin ze deskundig zijn kunnen zeer uiteenlopen.

4.9

Eerstejaarscommissie

Coördinatie: Maartje Hagenbeek (commissaris onderwijs)
Aantal: 4 personen

Twee jaar geleden is de eerstejaarscommissie opgericht. Deze commissie heeft als doel het contact
tussen de commissaris onderwijs en de eerstejaars te verbeteren. Daarnaast is het een toegankelijke
commissie voor eerstejaars studenten en een weg om meer betrokken te worden bij Stichting Art. In
het eerste jaar bleek de commissie zeer succesvol maar in het tweede jaar verliep het wegens
omstandigheden minder goed. Het is ons doel om dit jaar de commissie weer goed te laten
functioneren. De eerstejaarscommissie organiseert in ieder geval het eerstejaarsdiner, de familiedag
en een kroegentocht. Daarnaast is er ruimte voor een andere activiteit in overleg met het bestuur. De
familiedag is bedoeld om een aantal familieleden 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.

4.10 Excursiecommissie
Coördinatie: Luc Berendsen (penningmeester)
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Aantal: 4 personen

Jaarlijks organiseert de excursiecommissie voor de studenten een grote reis naar het buitenland. Deze
reis vindt plaats in de onderwijsvrije week van april en wordt begeleid door één of meer docenten. De
excursiecommissie kiest een bestemming, regelt het vervoer en de accommodatie en stelt het
programma samen voor de week. Het programma omvat zowel sociale bijeenkomsten als studie
gerelateerde activiteiten, waarbij zowel aandacht is voor oude, als moderne en hedendaagse kunst.
De excursiecommissie is ook verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de reis en het innen van de
bijdrage die de deelnemers dienen te betalen. Aangezien deze commissie met grote geldbedragen te
maken heeft, is er intensief contact tussen de penningmeester van de excursiecommissie en de
penningmeester van het bestuur.

4.11 Expositiecommissie
Coördinatie: Lena van de Poel (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.
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4.12 Feestcommissie
Coördinatie: Sabine Jamar (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 feestcommissie
organiseert het gala, Let’s Go! en het eindfeest. Voor elk feest zit er één commissielid in de
feestcommissie. De commissie werkt op die manier als een klankbord, waarin de commissieleden
ideeën kunnen uitwisselen over de feesten die ze organiseren en elkaar eventueel tips en feedback
kunnen geven. Het vierde commissielid zal de anderen ondersteunen en zich extra inzetten voor
andere activiteiten zoals het kerstdiner, de eindbarbecue en ten minste één ander feest i.s.m. andere
studieverenigingen. 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.

4.13 Introductiecommissie
Coördinatie: Maartje Hagenbeek (commissaris onderwijs)
Aantal: 4 personen

De introductiecommissie organiseert ieder jaar de matchingsdagen, de facultaire introductiedagen,
de breekdag en het introductiekamp van Stichting Art. Om de introductie zo soepel mogelijk te laten
verlopen werkt de introductiecommissie nauw samen met de docenten, de studieadviseur en de
opleidingscoördinator. Voor het introductiekamp regelen zij de accommodatie en een plaatselijk
museumbezoek en zorgen ze voor genoeg eten, drinken en activiteiten. Bovendien kiezen zij de
begeleidende mentoren. Communicatie is de belangrijkste taak van deze commissie zodat de
eerstejaars volledig geïnformeerd en enthousiast aan hun studie kunnen beginnen. Hierbij is een zéér
belangrijke taak het versturen van briefpakketten naar alle aankomende eerstejaars. In deze
pakketten bevinden zich onder andere een inschrijfformulier voor Stichting Art en voor het
introductiekamp. Voorheen werden deze pakketten via de post verstuurd, maar dat is de afgelopen
twee jaar vanwege de nieuwe AVG-wet per mail gedaan. Daarom is het belangrijk dat op de
matchingsdagen vanuit de introductiecommissie duidelijk wordt gecommuniceerd naar de eerstejaars
dat het briefpakket via de mail toegestuurd zal worden.

4.14 Opleidingscommissie
Contactpersoon: Maartje Hagenbeek (commissaris onderwijs)
Aantal: 4 personen
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De opleidingscommissie bestaat komend jaar uit twee bachelor studenten en twee docenten. De
docenten die net zoals vorig jaar deel zullen uitmaken van de opleidingscommissie zijn Merlijn Hurx
en Annemieke Hoogenboom. De studentleden die dit jaar in de opleidingscommissie zitten zijn Fiepke
van Niel en voormalig commissaris onderwijs Lotte Bosch. De huidige commissaris onderwijs zal geen
officieel lid zijn van de opleidingscommissie, maar zal wel vergaderingen bijwonen en nauw contact
houden met de opleidingscommissie, vooral met de studentleden. De opleidingscommissie heeft een
adviserende rol voor medewerkers van de opleiding en de onderwijsdirecteur van het departement.
De hoofdtaak van de opleidingscommissie is toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs, onder
meer door online cursusevaluaties af te nemen en te verwerken. Ook verschaft de commissie
studenten inspraak in het onderwijs. Om dit te stimuleren zal de opleidingscommissie de studenten
actief aanspreken en haar bestaan promoten onder de studenten. Afgelopen jaren heeft het bestuur
de cursusevaluaties aangekondigd in de infomail en contribuanten gestimuleerd deze tijdig in te
vullen. Komend jaar willen wij het invullen van de cursusevaluatie nog meer stimuleren door het te
verbinden aan een activiteit die plaatsvindt op Art-kantoor, zoals aan de taartdag.

4.15 Symposiumcommissie
Coördinatie: Sabine Jamar (voorzitter)
Aantal: 4 personen

De symposiumcommissie organiseert het jaarlijkse symposium van Stichting Art. Het symposium zal
in 2020 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. Het idee is dat het onderwerp van een lezing
studie gerelateerd is, maar verder gaat dan de 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 symposiumcommissie
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.
Tenslotte is het de wens van het bestuur dat de symposiumcommissie zich ook inzet voor het
betrekken van (pre-)masterstudenten. Indien nodig 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.

52

5

Financiën

Aan begin van het studiejaar stelt de penningmeester een jaarbegroting op waarin de verdeling van
het budget duidelijk wordt. Deze begroting dient als leidraad door het jaar heen en wordt in de loop
van het jaar gecontroleerd en eventueel aangepast. Ten opzichte van de begroting in het Beleidsplan
2018-2019 wordt het contribuantenaantal, wegens hoger aantal eerstejaarsstudenten dan vorig jaar,
hoger ingeschat. Een andere verandering ten opzichte van de begroting 2018-2019 is de verhoging
van de uitgavenpost betalingsverkeer. Dit is gedaan vanwege de overstap van de ING-bank naar de
Triodos-bank, een keuze die gemaakt is vanwege het kernpunt duurzaamheid.
In de begroting zijn onder andere de budgetten van de commissies opgenomen welke zij
gedurende het jaar ter beschikking hebben. Vanwege de fusie van de symposiumcommissie en de
lezingencommissie heeft de symposiumcommissie een hoger budget gekregen dan voorgaande jaren.
De acquisitiecommissie heeft ook een budget gekregen, wat voorgaande jaren niet het geval was.
Aangezien deze commissie in 2018-2019 een grote inkomstenpost was, zal er ook het komend jaar
verwacht worden dat zij een inkomstenpost zullen zijn en daarom zijn ze ook bij de inkomsten
opgenomen. Bij de verdeling van de budgetten is ook rekening gehouden met de mogelijkheid van
commissies om fondsen aan te schrijven, waarbij de penningmeester zal helpen. Elke commissie stelt
zelf een jaarbegroting op welke door de penningmeester gecontroleerd wordt. Naast de commissies
binnen Art is ook voor externe commissies, zoals Article, de diesweek en administratieve kosten, geld
apart gezet. In het kader van transparantie wordt de jaarbegroting aan het begin van het jaar op het
ACO gepresenteerd. Aan het einde van het jaar zal hier ook de jaarafrekening gepresenteerd worden.
De jaarbegroting van 2019-2020 zal daarnaast voor contribuanten van Stichting Art op de website
beschikbaar zijn.
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Bijlage: jaarbegroting 2019-2020

Inkomsten
Gift 36e bestuur

Begroot
€1,692.02

Contributie totaal
Algemene Contribuanten
Alumni
Totaal

€3,525.00
€400.00
€3,925.00

Sponsoren totaal
bol.com

€300.00

Vrienden van Art

€200.00

Marktzicht

€250.00

Totaal

€750.00

Feesten
Biercantus

€150.00

Gala

€150.00

Eindfeest

€150.00

Extra feest

€150.00

Totaal

€600.00

Commissies
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Acquisitiecommissie
Bakcommissie
Totaal

€150.00
€80.00
€230.00
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Overige inkomsten
Sexy besturenkalender

€50.00

Art-Gadget

€125.00

STUF truienactie

€100.00

Totaal

€275.00

Totaal inkomsten

€7,472.02
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Uitgaven
Gift 38e bestuur

Begroot
€1,000.00

Administratie
Davilex

€125.84

Betalingsverkeer

€350.00

Hostnet

€121.00

Totaal

€596.84

Sponsoring
Article

€350.00

Vidius

€45.00

STUF

€30.00

Marktzicht
SVO
Totaal

€250.00
€50.00
€725.00

Feesten
Biercantus

€150.00

Gala

€150.00

Eindfeest

€150.00

Extra feest

€150.00
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Totaal

€600.00
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Commissies
Acquisitiecommissie

€35.00

Alumnicommissie

€50.00

Bakcommissie

€70.00

Carrièrecommissie

€190.00

Cultuurcommissie

€300.00

Educatiecommissie

€70.00

Eerstejaarscommissie

€80.00

Excursiecommissie

€370.00

Expositiecommissie

€150.00

Feestcommissie

€50.00

Introductiecommissie

€250.00

Symposiumcommissie

€230.00

Totaal

€1,845.00

Bestuurszaken
Bestuurskleding

€300.00

Constitutieborrel

€400.00

Oud-besturenborrel
Wisselweekend
Totaal

€50.00
€480.00
€1,230.00
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Overige Uitgaven
Lustrumgift

€150.00

Commissiebedankdag

€150.00

Diesweek

€200.00

Gadget

€125.00

Kantoorspullen

€100.00

KunstNED

€100.00

Promotie

€150.00

Sexy besturenkalender
Totaal

Onverwachtse uitgaven

Totaal uitgaven

€50.00
€1,025.00

€450.18

€7,472.02
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Bijlage 6.2 Driejarenplan vereniging/stichting 2019-2022

Driejarenplan 2019-2022

Geschreven door het 36e bestuur der Stichting Art:
Emma Knol – Voorzitter
Dyreen Brouwer – Secretaris
Hanna Hosman – Penningmeester
Nienke Coers – Commissaris Intern
Pleun van Lieshout – Commissaris Extern
Lotte Bosch – Commissaris Onderwijs
Dient uitgevoerd te worden door:
37e bestuur (studiejaar 2019-2020)
38e bestuur (studiejaar 2020-2021)
39e bestuur (studiejaar 2021-2022)
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Inhoudsopgave
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Reflectie 2016-2019
Professionalisering
Doelstellingen
Mijlpalen
Bestuur
Nawoord

2
3
9
16
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Voorwoord
Met trots kan gezegd worden dat Stichting Art de afgelopen jaren gegroeid is op vele vlakken en ook
in toekomst nog een grote groei zal doormaken. Stichting Art is sinds 1983 de studievereniging voor
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Al 36 jaar is het een Stichting waarbij studenten
zich thuisvoelen en waarin ze kunnen groeien. Onze contribuanten hebben een ‘hart voor Art’ en dit
is te merken aan hun inzet gemoedelijke sfeer binnen de Stichting. Ook het 36e bestuur van
Stichting Art heeft in het academisch jaar van 2018-2019 haar uiterste best gedaan de contribuanten
op de best mogelijke manier te faciliteren door verschillende activiteiten en diensten aan te leveren.
Een van deze diensten is het jaarlijks formuleren van een doelgericht beleid voor de
Stichting. Dit jaar was het tevens de taak van het 36e bestuur om het driejarenplan 2019-2022 te
schrijven. Het huidige driejarenplan reflecteert direct op het driejarenplan 2016-2019. Bij het
schrijven van het driejarenplan 2019-2022 zijn echter ook de beleidsplannen en jaarverslagen van de
afgelopen drie jaren meegenomen, in het bijzonder het beleidsplan 2018-2019 en het jaarverslag
2018-2019.
Na de reflectie op het vorige driejarenplan volgt de checklist aangaande de
professionalisering van Stichting Art. Vervolgens worden de nieuwe doelstellingen, opgesteld door
het 36e bestuur, voor de komende drie jaar geformuleerd. De doelstellingen zijn vormgeven aan de
hand van drie kernpunten. Deze kernpunten zijn onderverdeeld in concrete plannen en worden
uitvoerig uitgelicht. Deze plannen zijn eventueel uitvoerbaar voor volgende besturen. Mijlpalen
zullen hierbij aan bod komen. Afsluitend wordt er gereflecteerd op het bestuur van Stichting Art, de
functies binnen het bestuur en hoe wij deze zien vorm nemen in de toekomst.
Het 36e bestuur der Stichting Art hoopt met dit driejarenplan de Stichting opnieuw richting
te geven zodat deze in stijgende lijn kan blijven groeien en de beste faciliteiten kan bieden voor de
contribuanten. Wij hopen dat ook volgende besturen met veel enthousiasme de kernpunten vorm
zullen geven en de plannen uit kunnen werken naar eigen inzicht.

Namens het 36e bestuur der Stichting Art,
Pleun van Lieshout, Commissaris Extern
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Reflectie 2016-2019
Driejarenplan 2016 – 2019
Voor de komende drie jaar hopen we dat de drie doelstellingen – verdieping, communicatie en
toegankelijkheid – en de bijbehorende concrete maatregelen die zijn opgenomen in het Beleidsplan
2015 – 2016 voortgezet en verder uitgewerkt zullen worden. De volgende zaken verdienen daarbij
extra aandacht:

1. Verdiepende activiteiten
Uit driejarenplan 2016-2019:
Bij elke activiteit dient er naar verdieping te worden gestreefd. Bij een museumbezoek moet
er bijvoorbeeld een curator komen spreken die kennis heeft over de desbetreffende
tentoonstelling. Op die manier sluiten we beter aan bij de opleiding en bieden we de
contribuanten een uniek uitstapje.
Reflectie:
De afgelopen jaren is er ingezet op verdieping, het punt kwam in elk beleidsplan voor vanaf 2015. Er
werd gestreefd naar het organiseren van verdiepende activiteiten met kwaliteit. Om dit te
bewerkstelligen werd voor sommige commissies van tevoren vastgelegd hoeveel activiteiten ze per
jaar zouden gaan organiseren. De kwaliteit van activiteiten werd boven de kwantiteit van activiteiten
geplaatst.
Daarnaast moest een groot deel van de activiteiten een verdieping vormen op onze studie
kunstgeschiedenis. Dit werd bereikt door het bezoeken van bijzondere plekken waar je als individu
niet zomaar kunt komen, zoals depots en andere plekken ‘achter de schermen’ bij culturele
instellingen. Bij veel activiteiten zijn ook personen uit het werkveld aanwezig om inzicht te bieden in
bepaalde onderwerpen in de kunstgeschiedenis, te vertellen hoe het er aan toe gaat op de plek waar
zij werkzaam zijn en hun eigen ervaringen en tips te delen met ons. Al deze onderdelen vormen een
mooie verdieping op het curriculum van onze studie.

2. Acquisitiecommissie
Uit driejarenplan 2016-2019:
De Acquisitiecommissie is ten eerste in het leven geroepen om te helpen met het werven van
sponsoren voor Stichting Art. De commissie dient dan ook ter ondersteuning van de
Commissaris Intern/Extern. Denk bijvoorbeeld aan het sparren over mogelijke sponsoren
voor de Art Ledenpas. Ook kan de Acquisitiecommissie door andere commissies worden
benaderd, wanneer zij hulp nodig hebben bij het werven van sponsoren of aanschrijven van
fondsen voor activiteiten en dergelijke. Tevens houdt de commissie een lijst bij van bedrijven
en fondsen die ons in het verleden hebben gesponsord. Op die manier is er altijd een bestand
waarop de volgende commissies kunnen terugvallen. We hopen dat deze lijst over drie jaar
een behoorlijk aantal contacten bevat. Daarnaast hopen we te bereiken dat er effectief
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vanuit een select groepje wordt gecommuniceerd met de zakelijke buitenwereld en dat dit
ook steeds gemakkelijker zal worden de komende jaren. Ook introduceren we dit jaar ‘Word
vriend van Art!’; ouders, docenten, bedrijven of andere geïnteresseerden kunnen ons
sponsoren met een vast donatiebedrag of naar eigen inzicht een donatie storten. We hebben
de ambitie om mensen in de commissie te plaatsen die ernaar streven ook in latere jaren deel
te nemen aan de commissie, zodat er consistentie ontstaat. Ook streven we ernaar om elk
jaar een acquisitietraining te regelen voor de commissieleden.
Reflectie:
De afgelopen jaren heeft de acquisitiecommissie goed gefunctioneerd, ter ondersteuning en tevens
onder leiding van de commissaris extern. Samen hebben zij verschillende samenwerkingen met
partners gerealiseerd en nieuwe sponsoren voor de Art contribuanten-pas gevonden. Er zijn
verschillende maatregelen genomen om de acquisitiecommissie ook zichtbaar te maken voor andere
commissies, bijvoorbeeld via de mail, tijdens een voorzittersvergadering en dit jaar ook tijdens de
commissie-inwerkdag. Samenwerking tussen de acquisitiecommissie en andere commissies kan de
komende jaren echter nog wel geïntensiveerd worden. Onze partners worden naar onze
contribuanten bekend gemaakt door o.a. een partnerposter in het art-kantoor.
Stichting Art wordt ook gesponsord door vrienden van Art. Tijdens bepaalde activiteiten zoals de
familiedag worden hiervoor formulieren uitgedeeld. Dit concept werkt dus goed, maar kan nog beter
werken door meer promotie om zo nog meer donaties te kunnen ontvangen.
In het driejarenplan 2016-2019 werd de ambitie uitgesproken om commissieleden meerdere jaren te
laten functioneren in de acquisitiecommissie maar dat is niet het geval, elk jaar nemen er weer
nieuwe commissieleden plaats. Dit verloopt echter redelijk soepel. De commissieleden worden door
de commissaris extern goed geïnformeerd over hun functie.

3. Gmail-agenda
Uit driejarenplan 2016-2019:
We hebben als 33ste bestuur de Gmail-agenda in het leven geroepen om de communicatie
tussen het bestuur en commissies en tussen de commissie onderling te vergemakkelijken.
Hierdoor ontstaat er een duidelijk overzicht van geplande activiteiten, waardoor de spreiding
van activiteiten gemakkelijk te overzien en te regelen is. We hopen dat de komende besturen
deze agenda blijven gebruiken voor een optimale communicatie en mogelijk meer voordelen
hieruit kunnen halen.
Reflectie:
De Gmail-agenda is de afgelopen jaren een handige tool gebleken. Alle commissies kunnen in deze
google spreadsheet data voor hun activiteiten reserveren door hun activiteit op de gewenste datum
in te vullen. Ze hebben toegang tot dit document via het google-account van hun commissie. De
voorzitter van Art kan deze datum goed- of afkeuren. Op deze manier worden er geen dubbele
afspraken gemaakt en is de spreiding van activiteiten goed te controleren doordat in één oogopslag
zichtbaar is hoe vol of leeg de planning is. In de overdrachtsdocumenten van de commissies staat
een korte handleiding voor het gebruik van de Gmail-agenda en elke commissie werkt hiermee. Voor
zowel de commissies als het bestuur functioneert de Gmail-agenda naar behoren.
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4. Informele kennismaking met Stichting Art en het werven van commissieleden
Uit driejarenplan 2016-2019:
Dit jaar hebben we voor het eerst een informele kennismaking geregeld voor de eerstejaars
met Stichting Art. Voorheen werd dit voornamelijk gedaan op het introductiekamp, maar dit
jaar hebben we gezorgd voor een lokaal waar wij als bestuur, maar tevens minimaal één lid
per commissie aanwezig was om zijn/haar commissie te promoten. Hierbij waren ook
intekenlijsten aanwezig. Dit zorgde ervoor dat we vanaf het begin direct veel enthousiaste
eerstejaars hadden die konden plaatsnemen in commissies. Dit kan de komende jaren verder
uitgewerkt worden. Mogelijk is het een idee om meerdere jaarlagen en masterstudenten uit
te nodigen voor deze informele kennismaking. Het vullen van commissies is niet altijd even
gemakkelijk, dus een informele kennismaking biedt zeker een uitkomst.
Reflectie:
Deze informele kennismaking staat inmiddels bekend als de commissie-markt en wordt nog steeds
elk jaar in september georganiseerd. Van elke commissie is altijd iemand aanwezig en ook de
intekenlijsten liggen dan op tafel. Het is een simpel concept maar het werkt goed. Eerstejaars leren
de commissies kennen en schrijven zich ter plekke in. Er komen meestal geen ouderejaars of
masterstudenten op deze activiteit af; ouderejaars zijn al bekend met de commissies en mailen uit
zichzelf wanneer zij in een commissie willen plaatsnemen, masterstudenten zouden we nog kunnen
aantrekken in de toekomst. Het aantrekken van masterstudenten zal nog aan de aandacht komen in
ons eigen driejarenplan.

5. Alumnibeleid
Uit driejarenplan 2016-2019:
Het alumnibeleid is helaas nog steeds niet een van onze sterkste punten. Het vorige
driejarenplan sprak ook al over het alumnibeleid en wij als 33ste bestuur zijn daar nog steeds
hard mee bezig. We hopen dit jaar het alumnibestand op orde te hebben, de infomail voor
alumni te kunnen versturen en een activiteit te organiseren. Daarnaast krijgen we
momenteel hulp van Josi Smit (Departement GKG) en Sjoer Bergervoet (Career Services) om
de zaken op orde te krijgen. Als het goed is gaan zijn ons op weg helpen om de communicatie
met de alumni te bevorderen en eventueel een activiteit te organiseren. De komende drie
jaar is het van belang dat alle zaken rondom onze alumni weer helemaal op orde komen.
Hopelijk kan het bestuur de taken omtrent alumni volgend jaar weer uithanden geven aan
een alumnicommissie. Het zou verstandig zijn hier ouderejaars en alumni in te plaatsen,
zodat de twee “werelden” gecombineerd worden en samen kunnen werken.

Reflectie:

Het alumnibestand staat overzichtelijk in davilex, wat dat betreft is dit punt geslaagd.
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De infomail voor alumi Is verstuurd (vorig jaar ook?) dit jaar in ieder geval. Er is ook een begin
gemaakt met het meer standaardiseren van de infomail. De afgelopen jaren is de alumnimail
sporadisch verschenen. Deels omdat het handigst is om het te laten samenhangen met een
activiteit, die niet zo vaak wordt georganiseerd dus er is ook niet zo vaak een mail. En ook deels
omdat de alumnicommissie over het algemeen nog niet zo gestructureerd en geroutineerd was.
Dit en afgelopen jaar is er geen activiteit georganiseerd, wat heel vervelend is. Het 34e bestuur heeft
wel een alumniactiviteit georganiseerd. Over het algemeen kunnen we concluderen dat dit punt dus
niet heel geslaagd is. Dit jaar hebben wij, en met name nienke, voorzitter van de alumnicommissie,
erg hard ons best gedaan voor het organiseren van een activiteit. Helaas was dit een heel moeizaam
proces dat enkele maanden heeft geduurd, uiteindelijk is het niet doorgegaan.
Verder is in het afgelopen driejarenplan de hoop van het bestuur uitgesproken om de alumnitaken
voortaan weer uit handen te geven, door een alumnicommissie in te stellen. Hier zouden dan
ouderejaars en alumni plaats in nemen. Een alumnicommissie is er niet gekomen.

Naast deze zaken zijn er ook een aantal zaken die niet in het Beleidsplan 2015 – 2016 zijn
opgenomen, maar voor de komende drie jaar tevens relevant zijn:

6. Samenwerking met het Departement Geschiedenis-Kunstgeschiedenis
Uit driejarenplan 2016-2019:
Er is door het 32ste bestuur een stukje professionalisering gerealiseerd door de meer
intensieve en professionele samenwerking met het Departement GeschiedenisKunstgeschiedenis en de Utrechtse Historische Studentenkring. Naar aanleiding van de
Amsterdamse Toestanden zijn er in het studiejaar 2014 – 2015 meerdere
discussiebijeenkomsten georganiseerd waar besproken werd wat het departement zou
kunnen doen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Naar aanleiding van deze
discussies heeft Art samen met UHSK twee studentdiscussies georganiseerd waar uiteindelijk
een brief met meerdere concrete aanbevelingen voor het Departement uitvloeide.
Toch merken wij als 33ste bestuur dat er binnen het Departement een aantal zaken
niet helemaal in balans zijn. De samenwerking tussen Art en UHSK verloopt erg soepel,
echter merken wij dat er binnen het departement meer nadruk wordt gelegd op de opleiding
Geschiedenis en daardoor ook meer wordt gekeken naar de ontwikkeling van UHSK.
Het moet wellicht genuanceerder gebracht worden, maar kort gezegd hebben we opgemerkt
dat er binnen het Departement meer wordt gedaan voor de opleiding Geschiedenis dan
Kunstgeschiedenis. Dit komt mogelijk doordat het volledige departementsbestuur bestaat uit
personen die Geschiedenis hebben gestudeerd. Ook de functie van departements-assessor,
een functie die dit studiejaar in het leven is geroepen, wordt beoefend door een studente
Geschiedenis.
We hopen dat we dit probleem dit jaar te sprake kunnen brengen en dat de komende drie
jaar de balans tussen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis kan worden hersteld. Wij zullen ons
in ieder geval inzetten voor een nog betere samenwerking!
Reflectie:
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Kunstgeschiedenis is binnen het departement nog steeds wat ondergesneeuwd. En nog steeds
bestaat het departementsbestuur uit historici, niet uit kunsthistorici, wat natuurlijk meespeelt in
deze sneeuw. Desondanks proberen wij vanuit Art steevast aanwezig te zijn, en waar dat ook kan
onze stem te laten horen. We kunnen terugkijken op een goede samenwerking met zowel het
departement als UHSK. Met UHSK hebben we in 2018 en 2019 de cultuurnacht georganiseerd, beide
keren was dit zeer succesvol Verder hebben we samen het docentendiner georganiseerd. Met het
departement hebben we goed contact gehad, de afgelopen jaren hebben we eens in de zoveel
weken vergaderd met de onderwijsdirecteur van het departement. En verder is kunstgeschiedenis
het afgelopen jaar binnen het departement natuurlijk goed vertegenwoordigd door de
studentassessor, Valerie Vocking. Kortom: voor zover het toetsbaar is, is dit punt gerealiseerd.
7. Kascommissie
Uit het driejarenplan 2016-2019:
We hebben de voorgaande jaren geen kascommissie gehad. Tot nu toe hebben we ook geen
financiële problemen gehad, maar het lijkt ons toch verstandig om een kleine commissie op
te richten die de penningmeester ondersteunt bij belangrijke begrotingen en beslissingen op
financieel gebied. In principe controleren de voorzitter en secretaris de penningmeester,
maar daarnaast lijkt het ons verstandig om een commissie op te richten met oudpenningmeesters die meer verstand van zaken hebben. Bovendien is dit volgens de
professionaliseringstabel een van de punten waarop we onszelf nog verder kunnen
professionaliseren.
Evaluatie:
De kascommissie functioneert heel goed. Er is een goede balans tussen raadgeven en controle. De
kascommissie vervult ook een belangrijke taak door het departementsgeld van Art te beheren, wat
goed functioneert.
8. Raad van Advies
Uit driejarenplan 2016-2019:
In principe geldt het zelfde voor de Raad van Advies als voor de Kascommissie. We hebben
nooit een Raad van Advies gehad, mede omdat we een stichting zijn en geen vereniging. Wel
was er het ADOB (Adviesorgaan Oud Besturen), maar hier is nooit iets mee gedaan en het is
redelijk onduidelijk wat dit precies behelst. Dit is tevens een stukje professionalisering wat bij
onze stichting momenteel ontbreekt. Vandaar dat we een dergelijke raad zouden willen
uitproberen de komende drie jaar. Voor beleidsstukken die de voorzitter schrijft, maar
eveneens voor andere belangrijke zaken waar het bestuur tegenaan loopt is, het prettig om
een Raad van Advies te kunnen inschakelen. Het lijkt ons verstandig om hier oudbestuursleden in te plaatsen, aangezien zij – evenals oud-penningmeesters – de juiste kennis
en ervaring hebben.
Dit betekent overigens niet dat we nu geen contact opnemen met oud-bestuursleden
wanneer er prangende vragen zijn. Toch zou het fijn zijn als er een vaste commissie is die
voor het bestuur klaar staat. Overigens betekent dit niet dat de komende besturen altijd al
hun plannen aan deze raad moeten voorleggen. De raad wordt dus niet in het leven
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geroepen voor toezicht, maar puur voor advies. Hopelijk kunnen het driejarenplan en andere
toekomstvisies op deze manier consistenter worden uitgevoerd.

9. Boekleverancier
Uit driejarenplan 2016-2019:
We hebben dit jaar ons contract bij Studystore opgezegd en gekozen voor een nieuwe
boekleverancier: Savannah Bay. In blok 4 van het studiejaar 2015 – 2016 zal dit contract
ingaan. Het contract voor het studiejaar 2016 – 2017 zullen wij eveneens tekenen. Het is dus
een proefcontract dat iets langer loopt dan één jaar, dus eind 2017 moet er geïnventariseerd
worden of de samenwerking is bevallen voor beide partijen (lees: Stichting Art en Savannah
Bay). Mogelijk kan de nog op te richten Raad van Advies hierbij helpen.
Reflectie:
Uiteindelijk was de samenwerking met Savannah Bay helaas niet ideaal, en is Art overgestapt naar
bol.com, met ingang van het collegejaar 2017-2018. Tot nu toe verloopt deze samenwerking redelijk
goed. Met de levering van de boeken zijn nauwelijks tot geen problemen. Wel zijn er met enige
regelmaat problemen met de kortingscode waarmee contribuanten korting kunnen verkrijgen op
hun bestellingen bij bol.com. Tot op heden is het ons niet gelukt om dit probleem definitief op te
lossen, wij hopen dat dit de komende jaren wel lukt.

10. Samenwerking met zusterverenigingen
Uit driejarenplan 2016-2019:
Wij als 33ste bestuur hebben voornamelijk ingezet op verdieping. Dat betekent uiteraard niet
dat er geen verbreding moet plaatsvinden de komende drie jaar. We zouden graag actief
betrokken blijven bij KunstNed en in ieder geval één keer per jaar een activiteit organiseren
met onze zusterverenigingen. We hebben dit jaar al een aantal keer afgesproken met Kanvas
(Amsterdam) en OSK (Nijmegen). Dit zijn beide erg leuke verenigingen waar we in de
toekomst zeker meer mee kunnen doen.
Reflectie:
De samenwerking met de zusterverenigingen heeft de afgelopen jaren de vorm aangenomen van
een jaarlijks inhoudelijk studiegerelateerd evenement, onder de noemer ‘KunstNed’. De organisatie
van dit evenement vergt wat inspanning, maar uiteindelijk resulteerde het telkens in succesvolle
leuke evenementen. Buiten KunstNed zijn er geen andere samenwerkingen geweest.

3. Professionaliseringschecklist
1. Verplichtingen volgens het universitaire kader - voldoende/onvoldoende
Activiteit
Voldoende/
Toelichting/criteria
onvoldoende
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Bachelor voorlichtingsdagen/Open Dagen UU
- universitair kader geeft als richtlijn om mee te werken aan een
actief studieklimaat, dus iedere studievereniging moet hier aan
voldoen.

Voldoende

Facultaire introductie
Voldoende
- universitair kader geeft als richtlijn om mee te werken aan
facultaire introductie, dus iedere studievereniging moet hier aan
voldoen.

Stichting Art werd gerepresenteerd
met een stand op de
informatiemarkt van de open
dagen. Hier waren het bestuur en
contribuanten aanwezig. Ook hielp
Stichting Art actief bij de
klassiekale voorlichtingen.
De commissaris onderwijs, de
introductiecommissie en de
mentoren van Stichting Art helpen
allemaal actief bij de organisatie
van de facultaire introductiedagen.

Onderwijsevaluaties/inspraakplatform/onderwijsgesprekken
- universitair kader geeft als richtlijn om mee te werken aan
onderwijsevaluaties, dus iedere studievereniging moet hier aan
voldoen.

Voldoende/
Onvoldoende

Arbeidsmarktoriëntatie
- universitair kader geeft als richtlijn om mee te werken aan
arbeidsmarktoriëntatie, dus iedere studievereniging moet hier
aan voldoen.

Voldoende

Uitleg: licht toe wat de rol van de
vereniging is mbt
onderwijsevaluaties aan de hand
van de volgende punten.
De vereniging promoot de
onderwijsevaluaties, licht toe in
welke vorm.
De vereniging organiseert
onderwijsevaluaties en laat actieve
betrokkenheid zien, licht toe in
welke vorm.
Stichting Art heeft een
carrièrecommissie die zich richt op
de arbeidsoriëntatie van de
contribuanten. De commissie
organiseert werkbezoeken,
workshop o.a. in samenwerking
met Career Services en de jaarlijkse
carrièredag. Tevens zat Stichting
Art dit jaar in de organisatie van de
carrière nacht en heeft de Stichting
hier actief promotie voor gemaakt.

1. Opleidingsgerelateerd (al dan niet in samenwerking) – 12 pt
Activiteit
Maximaal Frequentie/vorm
aantal
punten
Studiegroepjes/studiesessies

2

De educatiecommissie van Stichting Art organiseerde
tentamentrainingen en ook diaquizzen voor de
afbeeldingtentamens. Tevens zorgen zij ervoor dat er elke
tentamen studieplekken zijn voor de contribuanten door middel
van het organiseren van de ArtBieb, een plek waar mensen ook
samen kunnen komen om met elkaar te studeren en elkaar te
helpen.
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Voorlichtingen

4

Matchingsdagen

3

Meeloopdagen

3

1. Contact met (mede)zeggenschap – 8 pt.
Instantie
Maximaal
aantal
punten
Opleidingscommissie
3

Faculteitsraad

2

Student-assessor

3

1.

a./b. Stichting Art heeft dit jaar de ‘grote go away show’
georganiseerd. Dit ludieke evenement in de vorm van een
talkshow met interviews stond in het teken van de studie buiten
de universiteit. Thema’s waren: studeren in het buitenland,
summer school, stage in het buitenland, stage in Nederland, een
minor of vakken aan een andere universiteit in Nederland. Deze
thema’s komen echter ook uitvoerig aan bod tijdens de de
verschillende carriere activiteiten: werkbezoeken (2x) en
carrièredag (1x). Ook promoot Stichting Art de voorlichtingen
van Universiteit, faculteit en studie over buitenland studeren en
stages.
c. Dit jaar heeft Stichting Art het volgende georganiseerd: ‘de
ben ik oud of modern quiz’. Deze voorlichting was gericht op de
verdiepingspakketten tijdens de studie en of je voor oude kunst
of moderne kunst gaat. Het was een zeer toegankelijke en
diverse activiteit met ondere andere ervaringsverhalen van
studenten. Tijdens deze activiteit werd ook de voorlichting van
de studie over dit thema gepromoot.
De commissaris onderwijs organiseert de matchingsdag in nauwe
samenwerking met de onderwijscoördinator. Tevens worden
voor deze dag mentoren ingezet die bestaan uit contribuanten
van Art. Op social media worden o.a. met toestemming foto’s
van de matchingsdagen geplaatst.
De commissaris onderwijs organiseert de meeloopdagen voor
geïnteresseerden. Voor deze dagen worden mentoren,
bestuursleden of eerstejaars art contribuanten ingezet. Op de
meeloopdag wordt o.a. het Art-kantoor getoond en wordt hier
informatie over gegeven.

Toelichting/criteria

De Stichting is nauw verbonden met de OC en betrokken met
diens taken. Aan het begin van het jaar worden de nieuwe OC
leden voorgesteld op alle social media, in het kantoor hangt een
foto van ze en ook op het ACO krijgen ze ruimte om te spreken.
Verder promoot Stichting Art alle OC activiteiten en initiatieven
actief.
Art promoot de verschillende initiatieven van de Faculteitsraad
op social media. Tijdens de verkiezingen spoorde het bestuur
contribuanten aan om te stemmen. Ook werden de vacatures
gedeeld en andere belangrijke evenementen werden uitgelicht.
Het bestuur van Stichting Art heeft regelmatig vragen die bij de
student-assessor neerlegt worden. Het contact is goed, zowel via
mail, eventueel via WhatsApp of op het SVO. Belangrijke zaken
die de studentassessor bij Stichting Art neerlegt worden
gepromoot.

Betrokkenheid studie-inhoudelijke ontwikkeling – 4 pt.
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Instantie

Tutoren & Studentdocentactiviteiten

Opleidingscoördinator

Maximaal
aantal
punten
2

2

Toelichting/criteria

Het contact met de twee tutoren is zeer goed. Er wordt regelmatig
samengewerkt tussen de tutoren en de contribuanten en bestuursleden van
Stichting Art. De samenwerking is voor alle activiteiten voor de nieuwe
eerstejaars, maar ook wanneer er problemen spelen binnen de eerstejaars.
Daarbij organiseert Stichting Art jaarlijks in samenwerking met UHSK het
docentendiner. Tijdens dit diner leren docenten en studenten elkaar op
informele wijze beter kennen. Ook worden docenten regelmatig gevraagd voor
activiteiten: reizen, excursies of het geven van Open Colleges.
Het contact met de opleidingscoördinator is nauw en goed. Dit is nodig voor
samenwerkingen zoals de open dag of matchingsdagen. Aan het begin van het
jaar is er een uitgebreide ontmoeting geweest waarop de commissaris
onderwijs voornamelijk de contactpersoon werd.

1. Betrokkenheid bij externe partijen – 8 pt.
Instantie
Maximaal Toelichting/criteria
aantal
punten
SVO

3

VIDIUS

2

Zuster- en
broederverenigingen

2

Betrokkenheid bij overige
samenwerkingsverbanden

1

Er zijn altijd minstens één en meestal 2 bestuursleden van Stichting Art
aanwezig geweest bij het SVO.
De commissaris extern van Stichting Art heeft in de organisatie van de
carrièrenacht gezeten. Tevens zit Stichting Art in de organisatie van Let’s
Go. Ook heeft Stichting Art deelgenomen aan de Humanities League.
Stichting Art is lid van Vidius.
Er zijn altijd minstens twee bestuursleden van Stichting Art aanwezig
geweest bij de SVR van Vidius.
Stichting Art hecht veel waarde aan de samenwerking met
zusterverenigingen. Het samenwerkingsverband tussen de 5
zusterverenigingen werd tevens dit jaar in stand gehouden, wederom
onder de naam KunstNed. Het streven is elk jaar een groots evenement
voor alle verenigingen en haar leden/contribuanten te organiseren. Dit
jaar was dit een symposium getiteld ‘to the canon and beyond.’ Docenten
van de verschillende universiteiten werden hier ook actief bij betrokken.
Stichting Art is dit jaar veel samenwerkingen met andere universitaire
verenigingen aangegaan. Naast de gebruikelijke feestjes en het Gala (met
Alias en Contact), zijn er andere voorbeelden: lezing en cultuurnacht met
UHSK, open podium met Alias, lezing met Alias, Eureka en Atlas.

1. Speciaal beleid rondom eerstejaars – 6 pt.
Activiteit
Maximaal Toelichting/criteria
aantal
punten
Introductiedagen
4
Stichting Art is ontzettend actief bij de introductie van de
eerstejaars. Niet alleen organiseren we de meeloopdagen en
matchingsdagen, de introductiecommissie verzorgt de
introductieweek aan het begin van het jaar. Dit wordt in
samenwerking met de tutoren en opleidingscoördinator gedaan.
Tevens organiseert de introductiecommissie, waar een
bestuurslid in zit, het eerstejaars introductieweekend aan het
einde van augustus. Ook door het jaar heen organiseert de
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commissie, met hulp van de commissaris onderwijs activiteiten
om de band tussen eerstejaars te versterken.

Mentoraat

2

1. Speciaal beleid rondom: - 22 pt.
Groepen/thema’s
Maximaal
aantal
punten
(pre-)Masterstudenten
4

Internationalisering

3

Art schrijft de vacatures voor de mentoren uit en kiest deze.
Vervolgens worden de mentoren ingewerkt en kunnen ze ingezet
voor verschillende activiteiten. Zo gaan de mentoren mee op het
introductieweekend van Art.

Toelichting/criteria

Aan het begin van het jaar is een contactpersoon van het bestuur
aangesteld om het contact tussen de (pre)master en Art te
versterken en te behouden. Deze contactpersoon heeft
gesprekken met de mastercoördinatoren gehad aan het begin van
het jaar. De coördinatoren hebben o.a. activiteiten van Art
gedeeld onder hun studenten. Art was aanwezig met een
informatief praatje op de introductiedag van de masters. Alle
activiteiten zijn toegankelijk voor zowel BA als MA, dit gaat
voornamelijk over symposia, lezingen en de carrière gerelateerde
activiteiten van de carrièrecommissie. Daarbij hebben we
masterstudenten actief benaderd deel te nemen aan een
voorlichting over de studie, wat deze ook deden.
a./b. Art poogt enkele activiteiten per jaar in het Engels te
organiseren. De BA en MA kunstgeschiedenis hebben echter
uitsluitend Nederlandse studenten. De RMA kunstgeschiedenis
heeft ongeveer 1-3 internationale studenten per jaar. Voor deze
studenten organiseren wij de symposia en lezingen in het Engels.
Deze activiteiten zullen dan ook voornamelijk interessant zijn voor
RMA studenten.
c. Stichting Art heeft contact met zijn internationale alumni. Deze
worden dan ook soms uitgenodigd voor de carrièredag, zodat er
een internationaal perspectief bij zit. Daarbij is een
zustervereniging internationaal en hebben wij met deze een
activiteit georganiseerd. Verder is door de ambassadeurs van het
NIKI het contact met dit internationale instituut in Florence goed.
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Alumni

4

Diversiteit/inclusiviteit

2

Duurzaamheid

4

Studentwelzijn

2

1.

●

Stichting Art heeft een alumnicommissie bestaande uit
het bestuur. We hebben een alumnibestand en alumni
van Art betalen contributie (enigszins lager dan gewone
contribuanten). Daarbij verschijnt er enkele momenten
per jaar een speciale alumnimail om de alumni op de
hoogte te houden van alle nieuwe ontwikkelingen
binnen de Stichting. Het contact met Josi Smit, de
alumnicoördinator is erg goed, meerdere gesprekken
hebben plaatsgevonden tussen het bestuur en Josi.
● Stichting Art was actief betrokken bij de organisatie van
de CarriereNacht. Zo zat er zowel een bestuurslid in de
kleine commissie als in de grote commissie. Dit
evenement is tevens erg actief gepromoot onder de
contribuanten.
● Het contact met Career Services is erg goed. Zo heeft
Sjoer van Career Services een bijdrage geleverd aan de
carrièredag. Ook zijn er folders verspreid op het Artkantoor en zaten deze in goodie bags op verschillende
activiteiten.
Een van de kernpunten van Stichting Art is toegankelijkheid. Wij
streven ernaar de Stichting voor alle studenten Kunstgeschiedenis
toegankelijk te maken en te houden. Zo staan wij altijd open voor
feedback (feedbackbus, anoniem), proberen we kleine activiteiten
op kantoor te organiseren om deze drempel wat lager te maken
en zijn wij ons als bestuur ontzettend bewust van de houding die
wij hebben tegenover nieuwe studenten. Wij willen iedereen
welkom laten voelen. Zo hebben we de borreltijd met een uur
vervroegd zodat enkele contribuanten konden komen (ivm ov
tijden).
a. Duurzaamheid staat erg hoog in het vaandel bij Art. Er is
bewust gekozen de grote en kleine reis naar bestemmingen te
laten gaan die bereikbaar waren met de trein. Op het kantoor
scheiden we papier en plastic. Het plastic brengen we naar een
punt in Utrecht waar ze het gescheiden houden. Voor activiteiten
zijn we erg bewust over het kopen van nieuwe spullen en
proberen we dat zo weinig mogelijk te doen. We gebruiken nooit
plastic bordjes, bekers etc.
b./c. Stichting Art heeft dit jaar in samenwerking met Green Office
een Kledingswap georganiseerd. Dit maakte de contribuanten
gelijk bewust van het recyclen van kleding. In het begin van het
jaar heeft het bestuur kennis gemaakt met een contactpersoon
van the Green Office. Art promoot activiteiten en acties van the
Green Office op social media.
d. Duurzaamheid is een van de kernpunten van ons beleidsplan en
is dit jaar tevens opgenomen in het driejarenplan.
Het contact tussen de studieadviseurs en het bestuur is goed.
Contribuanten worden vaak actief verwezen door ons naar de
studieadviseurs.Ook is hier informatie over de studieadviseurs te
vinden op onze site. Ook heeft Art de Wellbeing week van de
Universiteit gepromoot op social media. Er is een open houding
binnen de stichting over welzijn, stress etc. Als bestuur zijnde
pogen wij een goed oog te hebben op het welzijn van de
contribuanten.

Professionalisering algemeen: Overdracht, toezicht, privacy en zichtbaarheid – 22 pt.
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Vorm

Witboeken/ draaiboeken/
overdrachtsdocumenten:
bestuur

Maximaal
aantal
punten
2

Raad van
Advies/Toezicht/Senaat

2

Kascommissie

2

Privacy

2

ALV’s/ACO’s

2

Acquisitieplan

2

Administratie leden

2

Website en sociale media
(interne communicatie)

2

Website, sociale media,
LinkedIn (externe
communicatie)

2

Nieuwsbrief

2

Frequentie/vorm

a. Er is één groot draaiboek met betrekking tot de hele Stichting. Elk
bestuurslid heeft hier toegang tot. Deze wordt elkaar jaar opnieuw up to
date gebracht.
b. Elke commissie heeft zijn eigen overdrachtsdocument. Dit document
wordt in het begin van het jaar aan de nieuwe commissie gegeven en is
beschikbaar op de Drive.
c. Elke bestuursfunctie heeft zijn eigen overdrachtsdocument. Deze wordt
door de voorganger gemaakt en tijdig aan de opvolger gegeven.
Stichting Art heeft een Raad van Advies met twee oud bestuursleden. Elk
jaar wordt deze vernieuwd. De RvA en het huidig bestuur komen minstens
één keer per blok samen, bijvoorbeeld voor een ACO of bestuurssollicitatie.
Tevens is er een appgroep voor snelle vragen.
Art heeft een kascommissie met twee oude penningmeesters. De
kascommissie komt minstens één keer per blok samen met de huidige
penningmeester. De kascommissie beheert tevens het departementsgeld
en kan dit geven aan het bestuur of commissies wanneer zij dat nodig
hebben.
Stichting Art heeft een privacy document opgesteld die nieuwe
contribuanten aan het begin van het jaar tekenen. Daarbij wordt gevoelige
informatie in mailboxen en het archief etc. na 5 jaar verwijderd. Foto’s van
contribuanten en externen die niet het document hebben getekend
worden alleen met expliciete toestemming gemaakt en/of gepubliceerd.
Stichting Art heeft in september een ACO. Hier wordt onder andere het
bestuur gewisseld. Ook is er een halfjaarlijks ACO voor de jaarlijkse update.
Dit jaar was er tevens een extra derde ACO in het teken van het
driejarenplan.
Stichting Art heeft een acquisitiecommissie die verantwoordelijk is voor de
acquisitie en in het begin van het jaar doelen opstelt. Ook zijn er
promotiepakketten voor mogelijke partners gemaakt. Deze zijn te vinden
op de site. Er is ook een aparte partnerpagina voor de bevordering van de
acquisitie.
Art heeft 232 contribuanten en 43 alumni. Dit zijn er in totaal 275.
Art heeft een uitgebreide website waarop alle informatie over de stichting
te vinden is. Deze informatie is voor zowel partners, vrienden,
contribuanten als aankomende contribuanten. De site wordt goed up to
date gehouden met de laatste informatie, nieuwtjes en foto’s.
Contribuanten vinden hier nieuwe activiteiten, een agenda, de
boekverkoop, foto’s etc. Ook maak Art voor de interne communicatie
intensief gebruik van facebook en instagram (en ook in mindere mate
LinkedIn). Op social media verschijnen er meerdere keren per week
berichten, nieuwe activiteiten of stories. Hiermee worden de
contribuanten op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelen en
worden zij uitgenodigd voor nieuwe facebook activiteiten.
De verenigingswebsite van Stichting Art wordt ingezet als het visitekaartje
van de vereniging voor externen. Verder is het gebruik van LinkedIn het
afgelopen jaar geintensiveerd, met als doel het externe netwerk uit te
breiden.
Stichting Art heeft een infomail die 1x in de twee weken verzonden wordt.
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1.
Vorm

Diensten voor leden/contribuanten – 18 pt
Maximaal
aantal punten

((Semi)wetenschappelijk)
tijdschrift

2

Vaste
ledenbijeenkomsten
(ontspannend)
Stamkroeg/Vaste borrel

2

2

Frequentie/vorm

Stichting Art heeft het wetenschappelijk tijdschrift Article. Dit tijdschrift
begint grote bekendheid te krijgen en gerespecteerde wetenschappers
publiceren in dit tijdschrift. Tweemaal per jaar wordt er een nummer
uitgegeven. Dit gaat vaak samen met een lancering activiteit.
Stichting Art organiseert een vaste tweewekelijkse borrel. Ook is elk blok een
Taartdeeg waarbij contribuanten de baksels van de bakcommissie op kantoor
kunnen komen eten.
De vaste stamkroeg van Stichting Art is café Marktzicht. Wij hebben 1x in de
twee weken een borrel op de dinsdagavond.

Openingstijden
verenigingskamer

2

Merchandise

2

Kortingdeals voor leden

2

Persoonlijke ontwikkeling
leden

1

Familiedag

2

Boekenverkoop

2

Overig

1

De openingstijden (elk blok hetzelfde):
maandag t/m donderdag: 10.00 - 17.00 uur
vrijdag: 11.00 - 15.00 uur
Elk jaar zorgt Stichting Art voor een Artgadget. Dit jaar hebben we voor twee
Artgadgets gekozen. Beide waren gratis op te halen. De gadgets waren een
button en een linnentas, beide ook met het logo van Stichting Art. Voor onze
professionele partners hebben we mokken met het logo laten maken. Ook
hebben we brochures laten drukken.
Stichting Art biedt verschillende kortingsdeals aan voor de contribuanten. De
acquisitiecommissie en de commissaris extern zijn verantwoordelijk voor het
maken van deze deals. Op vertoon van de Artpas kunnen contribuanten
bijvoorbeeld korting krijgen bij: Pampalini, de Kunstuitleen, Ten Besten etc.
Stichting Art heeft een vacaturebank op de website. Ook wordt er elke week
een vacature voor een stage, bijbaan etc. uitgelicht in een story op de
instagram van Art. Dit is ook wel ‘de vacature van de week’.
Een commissie van Stichting Art verzorgt elk jaar weer de familiedag. Op deze
dag is familie van de contribuanten welkom om een kijkje te nemen in
Utrecht. De dag heeft een geheel verzorgd programma van bijvoorbeeld mini
colleges, rondleidingen, quizzen en borrels.
Stichting Art heeft een samenwerking met bol.com. Contribuanten kunnen
korting op hun studieboeken krijgen wanneer zij de boeken bij bol.com
bestellen via de link op de Stichting Art site.
Extra punten als goed beargumenteerde diensten voor
leden/contribuanten.
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Doelstellingen
Het driejarenplan 2019-2022 isopgesteld aan de hand van twee uitgangspunten. Ten eerste hebben
we gekeken naar hetgeen er in het afgelopen driejarenplan is gerealiseerd, en naar wat er juist niet
is gerealiseerd. Voornamelijk dit laatste hebben we meegenomen. Verder hebben wij als bestuur
natuurlijk het afgelopen jaar ervaringen opgedaan en weten wij, na bijna een heel jaar Stichting Art
te hebben bestuurd, uit eigen ervaring wat er goed gaat en waar we met Stichting Art nog extra
aandacht aan kunnen besteden. Hierop gebaseerd hebben wij drie kernpunten opgesteld, waarvan
wij geloven dat deze relevant zijn voor de Stichting, en dat dit is waar Stichting Art van extra waarde
kan zijn. Deze punten zijn: toegankelijkheid, professionalisering, en ‘ondersteuning individuele
professionele ontwikkeling’. Deze drie kernpunten hebben we uitgewerkt met een paar concrete
punten die duidelijk kunnen worden uitgewerkt, zodat over drie jaar duidelijk kan worden gesteld of
deze doelen behaald zijn of niet.
Kernthema’s:
1. Toegankelijkheid
Om het meeste uit de stichting te halen en zoveel mogelijk te kunnen bieden aan de contribuanten
is het van belang dat Stichting Art toegankelijk is. Op veel punten is dit al zo, maar er valt nog winst
te behalen. Dit is met name op het gebied van (pre-)masterstudenten, contact met het departement
en inclusiviteit.
(Pre-)masterstudenten
Stichting Art is een studiestichting voor alle kunstgeschiedenisstudenten van de Universiteit Utrecht,
maar in de afgelopen jaren is de interactie vooral met bachelorstudenten geweest. Vanuit de
overtuiging dat Stichting Art en haar activiteiten ook voor (pre-)masterstudenten een waardevolle
toevoeging is op hun studie, zal de komende drie jaar ingezet worden op het contact met deze
studenten. In dit contact zal voornamelijk worden geïnvesteerd op de volgende manieren:
-

Goed contact met de mastercoördinator
o Een goede verstandhouding met de mastercoördinator is waardevol; via deze weg
kunnen wij de (pre-)masterstudenten bereiken.

-

Actieve aanwezigheid van Stichting Art bij introductieperiode (pre-)masterstudenten
o In september vinden de facultaire introductiedagen plaats, en beginnen nieuwe
(pre-)masterstudenten aan hun collegejaar. Dit is een uitstekende gelegenheid
om de activiteiten van- en contribuantschap bij Stichting Art aan te bevelen.
Deze promotie kan in eerste instantie het beste in persoon, omdat voor online
benadering contactgegevens van (pre-)masterstudenten nodig zijn. Deze zijn
niet makkelijk te krijgen.
o Er is een poster ontworpen ter promotie van Stichting Art, die speciaal gericht is
op (pre-)masterstudenten. Deze kan in september op de Drift en andere
universiteitslocaties gehangen worden.

-

(Pre-)masterstudenten uitnodigen voor de commissiemarkt
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o Om (pre-)masterstudenten de gelegenheid te bieden deel te nemen in
commissies van Stichting Art zullen ze worden uitgenodigd voor de
commissiemarkt. Eerdere jaren is dit niet expliciet gedaan.
-

Actieve promotie voor OIPO-activiteiten
o Wij gaan er van uit dat (pre-)masterstudenten die niet reeds bekend zijn met
Stichting Art voornamelijk interesse hebben in educatieve en/of
toekomstgerichte activiteiten. Voor de promotie van lezingen, carrieredagen,
werkbezoeken, symposia en dergelijken moet om deze reden extra worden
ingezet op promotie onder (pre-)masterstudenten.

Contact met docenten en het departement
Het contact met het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, alsmede het contact met het
docentenapparaat van Kunstgeschiedenis, loopt redelijk goed. Er valt nog wel meer te halen. Nog
niet alle docenten zijn voldoende op de hoogte van het belang van Stichting Art, terwijl een goed
contact heel waardevol zou zijn voor de opleiding. Om deze reden is het belangrijk te investeren in
goed contact. Dit kan bewerkstelligd worden door:
- de jaarplanning van Art met het departement te delen
- evenementen van Art in de nieuwsbrief van het departement te laten plaatsen
- als bestuur in ieder geval bij de eerste stafvergadering aanwezig te zijn
- goed contact met docenten onderhouden
Inclusiviteit
Het is belangrijk dat het bestuur van Stichting Art zich inzet voor ieder die betrokken zou kunnen of
willen zijn. Dit gebeurd nu al goed, maar de inclusiviteit kan op twee manieren gehandhaafd en
eventueel verbeterd worden:
- De drempel verlagen voor een bezoek aan het verenigingskantoor. Het is belangrijk dat
iedereen zich welkom voelt op het ArtKantoor. Door middel van laagdrempelige in- en
uitloop activiteiten op het kantoor, zoals het knutselen van kerstkaarten, geeft de
gelegenheid aan mensen die dat niet zou snel zouden doen om het kantoor te bezoeken.
- Het is belangrijk inclusief taalgebruik te hanteren in de berichtgeving in de infomail, op de
sociale media en op de website van Stichting Art.
2. Professionalisering
De afgelopen jaren is de organisatie van Stichting Art stevig geprofessionaliseerd. Er zijn nog een
paar zaken die belangrijk zijn te verbeteren. Uit de evaluatie van het afgelopen driejarenplan bleek
dat het alumnibeleid van Stichting Art te verbeteren valt. Verder is het belangrijk dat Stichting Art
een archiefbeleid opstelt, komt er een digitale contribuantenpas, zal de duurzaamheid moeten
worden gestandaardiseerd en wordt het ‘Roze Boekje’ geïntroduceerd.
Alumninetwerk: structureren en professionaliseren.
In de komende drie jaar zouden wij graag zien dat het alumninetwerk van Stichting Art wordt
versterkt. De alumni van Art verdienen meer aandacht, niet alleen omdat zij alumni-contributie
betalen maar ook omdat beter contact met onze alumni wat ons betreft voor beide partijen
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voordelig kan zijn. Dit vereist meer structuur in de manier waarop Art met haar alumni omgaat en
een professionelere houding ten opzichte van het alumninetwerk. Concreet denken wij dat dit te
bereiken is door het opnieuw inrichten van de alumnicommissie. Momenteel zijn de leden van de
alumnicommissie namelijk de bestuursleden, waarbij één bestuurslid tot voorzitter van de
commissie wordt benoemd. In de praktijk hebben wij gemerkt dat dit niet altijd goed werkt.
Bestuursleden hebben een boel taken in hun pakket en het beheren van het alumninetwerk krijgt
hierdoor soms niet genoeg prioriteit. Het organiseren van alumni-activiteiten kost daarom veel tijd
en de organisatie ervan is niet efficiënt genoeg. Dat is zonde want de wil is er wel. Door de
alumnicommissie een reguliere art-commissie te maken, waarin contribuanten en niet
bestuursleden plaats nemen, hopen wij hier verandering in te zien. De alumnicommissie kan op deze
manier intensiever en efficiënter naar hun doel toewerken. Een goed en haalbaar doel vindt het 36e
bestuur het organiseren van minimaal twee activiteiten voor alumni per jaar, in samenwerking het
departement. Zoals elke reguliere commissie van Art, zal dan ook deze commissie een coördinator
vanuit het bestuur krijgen die ingeschakeld kan worden voor bijvoorbeeld de communicatie over
alumnizaken naar de alumni toe. Het bestuur, en met name de secretaris, beheert het
alumnibestand. Wij zien graag dat de alumnicommissie zo snel mogelijk wordt hervormd en binnen
drie jaar bovenstaande doelen zal behalen.
Archiefbeleid
In het kader van professionalisering vinden wij dat er een duidelijk beleid voor het archiefbeheer van
Stichting Art opgesteld moet worden. Momenteel is er geen vast beleid voor. Voor de toekomst is
het handig en tevens leuk om een overzichtelijk archief te kunnen raadplegen. Dit archief moet
natuurlijk niet in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het beleid
moet opgenomen worden wat precies wordt bewaard, waar het wordt bewaard, en hoe lang iets
bewaard mag worden. Het uitzoeken hiervan zal tijd gaan kosten en daarom vinden wij dit punt
geschikt voor een driejarenplan. Verschillende besturen kunnen hiermee aan de slag, zodat over drie
jaar een goed archiefbeleid is opgesteld. Vervolgens moet dit beleid uitgevoerd worden zodat Art
een mooi archief kan raadplegen. Het lijkt ons verstandig om het archief (gedeeltelijk) te
digitaliseren, om de fysieke opslagruimte van het archief te beperken en vanwege de efficiëntie van
een digitaal archief. Hoe dit precies ingericht moet worden, is aan de volgende besturen om te
beslissen.
Digitale Contribuanten-pas
Dit jaar is door onze commissaris intern een digitale contribuanten-pas ontwikkeld. Deze kan de
fysieke contribuanten-pas vervangen. Door aan het 37e bestuur over te dragen hoe deze pas
gemaakt en gebruikt wordt, hopen wij dat het gebruik van deze pas volgend jaar wordt doorgevoerd
en de komende drie jaar wordt behouden. Deze pas moet elk jaar opnieuw gemaakt worden. Een
digitale contribuanten-pas is altijd beschikbaar, iedereen heeft immers (bijna) altijd toegang tot het
internet. Daarnaast is een digitale pas duurzamer dan een fysieke pas, die van papier is gemaakt en
wordt geplastificeerd. Tot slot vinden wij een digitale pas bijdragen aan onze professionaliteit. Onze
partners zullen uiteraard op de hoogte gesteld moeten worden van onze nieuwe pas.
Duurzaamheid standaardiseren
Duurzaamheid is één van de kernpunten van de Universiteit Utrecht en ook de besturen van
Stichting Art hebben hier de afgelopen jaren aandacht aan besteed. Het belang van duurzaamheid
mag niet uit het oog verloren worden. We zouden daarom graag zien dat elk bestuur de komende
jaren nadenkt over duurzaamheid en naar nieuwe manier blijft zoeken om duurzaamheid te
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integreren in zowel de activiteiten van Art als op het kantoor. De digitale contribuanten-pas is een
voorbeeld van een duurzame maatregel. Zo ook het scheiden van afval, het beperken van
energiegebruik, de trein verkiezen boven het vliegtuig tijdens reizen, het hergebruiken van spullen
en uit mokken drinken in plaats van plastic bekers. Door bewust hierover na te denken hopen wij dat
Stichting Art haar duurzame karakter behoudt en liever nog versterkt. Welke duurzame maatregelen
Art gaat nemen en hoe dit wordt gedaan, is aan de besturen om te beslissen. Afgelopen jaar heeft
het 36e bestuur samengewerkt met de Green Office, tijdens de kleding-swap, en wij willen sterk
adviseren dit contact warm te houden en vaker samen te werken.
Het ‘roze boekje’: Stichting Art spelling
Door een oud-bestuurslid werd ons afgelopen jaar geadviseerd om eens goed na te denken over hoe
wij bepaalde ‘Art-woorden’ spellen. Voorbeelden zijn: Art’er of Art-er, … In het kader van
professionalisering is het wenselijk om voor alle Art-woorden dezelfde spelling te hanteren. Dit zal
zowel door het bestuur als door de commissies gedaan moeten worden. Om de juiste spelling
overzichtelijk te maken is het idee ontstaan om ‘Het Roze Boekje’ te ontwikkelen, een variant op Het
Groene Boekje. Dit (digitale) boekje kan alle Art-woorden bevatten en kan gedurende de komende
jaren aangevuld worden, in nieuwe edities. Zowel besturen als commissies kunnen het boekje
raadplegen bij bijvoorbeeld het schrijven van promotie-stukjes. Het boekje zou dan ook toegevoegd
kunnen worden aan de overdrachtsdocumenten. Het Roze Boekje bestaat nog niet, maar wij hopen
dat dit idee de komende drie jaar gerealiseerd wordt.
3. Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO)
OIPO is een begrip dat geïntroduceerd wordt 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 studie en
carrière loopbaan. Het kernpunt OIPO wordt in twee categorieën opgedeeld: begeleiding tijdens de
studie en voorbereiding op na de studie. Onderstaande zal een uitleg geven op de twee categorieën
en de bijbehorende activiteiten die dit kernpunt vormgeven.
Begeleiding tijdens de studie
-

-

Het voortzetten van studiegerelateerde activiteiten zoals de Artbieb, de Diaquiz en
tentamentrainingen.
Het voortzetten van nieuwe activiteiten zoals de ‘Ben ik oud of modern quiz’. Deze activiteit
is in het leven geroepen om eerstejaars studenten te informeren over de twee verschillende
verdiepingspakketten. Door middel van ‘dilemma’s’, feitelijke informatie en verhalen van
ervaren ouderejaars, werden de eerstejaars geholpen met hun keuze tussen het
verdiepingspakket oude kunst of moderne kunst.
Het voortzetten van de ‘Go away show’
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Voorbereiding op na de studie
-

-

Het voortzetten van carrière gerelateerde activiteiten zoals werkbezoeken, symposia, het
bezoeken van musea, kunstbeurzen en galeries, en de carrieredag.
Het bijhouden van de vacaturebank op de site en het uitlichten van de Vacature van de
Week op de instagram stories van Stichting Art.
Het bijhouden van het contact met de masteropleiding en de mastercoördinatoren om op
deze wijze samenwerkingen op te zetten en onder andere de masteropleidingen onder de
aandacht te brengen bij de contribuanten.
Het verbeteren van het alumninetwerk en het onderhouden van dit netwerk.

5. Mijlpalen
Stichting Art heeft in de periode 2019-2022 geen grote mijlpalen, zo staat er ook geen lustrum
gepland. Wel zal ook dit jaar weer geld opzij gelegd worden voor het lustrumjaar. Het 36e bestuur
heeft echter in het jaar 2018-2019 het logo van Stichting Art veranderd. Hoewel deze niet geplande
mijlpaal is geweest, zullen de komende besturen deze verandering wellicht op sommige plekken nog
kunnen doorvoeren.
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6. Bestuur
Momenteel heeft Stichting Art zes bestuursleden. Dit is het derde jaar dat de Stichting zes
bestuursleden heeft. Ook aankomend jaar wordt dezelfde hoeveelheid bestuursleden aangehouden.
In het vorige driejarenplan werd nog van een vijfkoppig bestuur gesproken en aangeraden dit aan te
houden. Echter bleek het takenpakket van de commissaris intern/extern dusdanig groot te zijn dat
deze functie werd opgedeeld. Wat volgt is een korte functiebeschrijving van de zes functies binnen
het bestuur van Stichting Art.

6.1 Voorzitter
De algemene taak van de voorzitter omvat het coördineren en het overzicht houden binnen de
vereniging. Ook staat de voorzitter andere bestuursleden bij als deze vragen of problemen hebben.
Tot haar taken behoren het voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen. Verder neemt de
voorzitter deel aan externe vergaderingen zoals de departementsvergadering van Geschiedenis en
Kunstgeschiedenis, het SVO en vergaderingen van VIDIUS. De voorzitter houdt het overzicht over de
activiteiten die georganiseerd worden door de commissies of waaraan Stichting Art deelneemt en
zorgt ervoor dat deze goed verdeeld worden over het jaar. Daarbij keurt de voorzitter de activiteiten
goed in de Gmail-agenda. Een andere belangrijke taak van de voorzitter is het schrijven van het
beleidsplan, het jaarverslag en eventueel het driejarenplan en deze zo goed mogelijk doorgeven aan
de andere bestuursleden en commissies. De voorzitter presenteert het wissel ACO en het
halfjaarlijks ACO.

6.2 Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken zoals het beheren van de bestuurs mail.
Ook haalt de secretaris de post op uit het postvakje en beantwoord deze. De secretaris maakt en
verstuurt de tweewekelijkse infomail. Ook notuleert de secretaris tijdens de bestuursvergadering of
andere externe vergadering waarbij de aanwezigheid van de secretaris wenselijk is. De secretaris
werkt de notulen uit voor de volgende vergadering. Tot slot neemt de secretaris het bijhouden van
het contribuanten- en alumnibestand onder haar hoede net als het e-mailadressenbestand. In het
begin van het jaar verwerkt de secretaris nieuwe inschrijvingen in het ledenbestand.
6.3 Penningmeester
De financiën van Stichting Art beheren en overzien behoren tot de taken van de penningmeester.
Aan het begin van het jaar maakt de penningmeester een jaarbegroting die de financiële zaken van
Stichting Art meer transparant maakt voor de contribuanten. De penningmeester presenteert een
overzicht van de financiën op het wissel Aco en het halfjaarlijks ACO. Verder dient de
penningmeester overzicht te houden over de maandelijkse mutaties van de rekeningen en zal zij
door de verschillende commissies op de hoogte worden gesteld van hun financiële situatie. Aan het
eind van het jaar maakt de penningmeester een jaarafrekening en zorgt zij voor een duidelijke
overdracht van de financiën aan het nieuwe bestuur. Tot slot is de penningmeester verantwoordelijk
voor de fondsenaanvraag, mochten commissies dit willen doen, en heeft de penningmeester nauw
contact met de kascommissie.
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6.4 Commissaris Intern
De commissaris intern is verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen Stichting Art en
gebruikt hier verschillende media voor. De intern beheert alle social media van Art: instagram,
facebook en LinkedIn. De commissaris intern maakt alle evenementen van de commissies en het
bestuur aan op facebook en houdt in de gaten of hier tijdig en genoeg promotie in wordt geplaatst.
Tevens is de taak van de intern het beheer van de website en deze up to date houden met de
nieuwste informatie.

6.5 Commissaris Extern
De commissaris extern is verantwoordelijk voor alle externe communicatie buiten Stichting Art. Dit
heeft betrekking op andere studieverenigingen binnen de Universiteit of de mastercoördinatoren
van de opleiding, en ook verenigingen, partijen, partners en vrienden van Art buiten de Universiteit.
De commissaris extern vergezeld de voorzitter bij de externe vergaderingen van het SVO en van
Vidius. Daarbij houdt de extern het contact met de partners van Art goed en legt ook nieuwe
contacten. Omdat de acquisitiecommissie in dienst staat van de taken van de extern, zal de extern
plaatsnemen in de commissie als voorzitter. Samen met de commissie wordt ervoor gezorgd dat
nieuwe vrienden worden geworven en er dealtjes zijn voor de Art-pas van de contribuanten. De
commissaris extern zorgt er in het begin van het jaar voor dat de nieuwe contribuanten een Art-pas
hebben. Tevens is het de taak om ieder blok de boekverkoop voor de contribuanten te regelen. Tot
slot organiseert de commissaris extern in samenwerking met de zusterverenigingen KunstNed.

6.6 Commissaris Onderwijs
De commissaris Onderwijs is het aanspreekpunt voor alle studenten met vragen en problemen en zij
dient klachten verder ter sprake te brengen bij de opleidingscommissie. Tot de taken van de
commissaris Onderwijs behoren ook de evaluatie van het onderwijs en de verbetering van het
onderwijs. Om deze reden zal zij ook regelmatig vergaderingen van de Opleidingscommissie
bijwonen. Bovendien regelt de commissaris Onderwijs de nominatie van de docentenprijs en zal zij
inspelen op de actualiteiten rondom de Universiteit. Daarbij neemt de commissaris Onderwijs plaats
in de introductiecommissie en regelt zij in samenwerking met verschillende partijen de
matchingsdagen, meeloopdagen, open dagen en introductiedagen. Zo is de commissaris ook
verantwoordelijk voor het regelen van mentoren voor de nieuwe eerstejaars studenten.

Het verschil tussen de functieverdeling zoals deze aangegeven stond in het driejarenplan 2016-2019
is niet groot met de bovenstaande functieverdeling. Het grootste verschil is de opsplitsing van de
commissaris intern/extern. Tevens hebben verschillende functies extra taken gekregen. De reden
hiervoor is de groeiende professionalisering en uitbreiding van art.
Wij raden aan de functieverdeling te behouden zoals deze nu is. Voor de verschillende
bestuursleden zijn de taken duidelijk, helder en logisch. Vandaar dat een grote schuiving in
takenpakket niet noodzakelijk is. Het behouden van zes bestuursleden is echter wel ten zeerste aan
te raden, omdat wij merken dat dit bevorderlijk is voor een goede werkdruk.

83

Nawoord
Het 36e bestuur der Stichting Art hoopt een mooi driejarenplan neer te hebben gezet waarmee de
volgende drie besturen met veel plezier aan de slag kunnen. We hopen dat onze suggesties en
plannen tot een mooi resultaat kunnen komen en zijn zeer benieuwd wat de toekomst in petto heeft
voor Stichting Art. Zonder meer komen er nog veel mooie tijden aan en zal Stichting Art zich blijven
ontwikkelen. Met dit driejarenplan hopen wij ons steentje hieraan te hebben bijgedragen.
Wij wensen alle komende nieuwe besturen ontzettend veel succes en vooral heel veel plezier. Een
bestuursjaar is spannend, maar vooral leuk, leerzaam en gezellig. Denk outside of the box en laat al
je gekke ideeën waar komen, nu heb je de kans!
Pleun van Lieshout
Commissaris Extern
Namens het 36e bestuur der Stichting Art (2018-2019)
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Bijlage 6.3: Jaarafrekening van huidig jaar

Inkomsten

Begroot

Realisatie

Gift 36e bestuur

€

1.692,02 €

1.692,02

Algemene Contribuanten

€

3.525,00 €

3.135,00

Alumni

€

400,00 €

470,00

Totaal

€

Contributie totaal

3.925,00

Sponsoren totaal
bol.com

€

300,00 €

294,57

Vrienden van Art

€

200,00 €

285,00

Marktzicht

€

250,00 €

125,00

Totaal

€

750,00

Biercantus

€

150,00 €

Gala

€

150,00

Eindfeest

€

150,00

Extra feest

€

150,00 €

Totaal

€

600,00

Acquisitiecommissie

€

150,00 €

136,13

Bakcommissie

€

80,00 €

70,00

Totaal

€

Feesten
207,00

154,80

Commissies

230,00
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Overige inkomsten
Sexy besturenkalender

€

50,00 €

112,40

Art-Gadget

€

125,00 €

-

STUF truienactie

€

100,00 €

10,00

Totaal

€

275,00

Overig budget IC
Totaal inkomsten

€

€

56,12

7.472,02 €

6.748,04
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Uitgaven

Begroot

Realisatie

Gift 38e bestuur

€

1.000,00 €

1.439,52

Davilex

€

125,84 €

128,26

Betalingsverkeer

€

350,00 €

242,40

Hostnet

€

121,00 €

125,84

Totaal

€

596,84

Article

€

350,00 €

350,00

Vidius

€

45,00 €

45,00

STUF

€

30,00 €

30,00

Marktzicht

€

250,00 €

95,90

SVO

€

50,00 €

50,00

Totaal

€

725,00

Biercantus

€

150,00 €

200,93

Gala

€

150,00 €

13,85

Eindfeest

€

150,00 €

-

Extra feest

€

150,00 €

150,00

Totaal

€

600,00

Acquisitiecommissie

€

35,00

Alumnicommissie

€

50,00

Bakcommissie

€

70,00 €

2,69

Carrièrecommissie

€

190,00 €

137,41

Cultuurcommissie

€

300,00 €

370,00

Educatiecommissie

€

70,00 €

28,24

Administratie

Sponsoring

Feesten

Commissies
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Eerstejaarscommissie

€

80,00 €

27,50

Excursiecommissie

€

370,00 €

370,00

Expositiecommissie

€

150,00 €

150,00

Feestcommissie

€

50,00 €

22,84

Introductiecommissie

€

250,00 €

-

Symposiumcommissie

€

230,00 €

230,00

Totaal

€

1.845,00

Bestuurszaken
Bestuurskleding

€

300,00 €

300,00

Constitutieborrel

€

400,00 €

400,00

Oud-besturenborrel

€

50,00

Wisselweekend

€

480,00 €

Totaal

€

480,00

1.230,00

Overige Uitgaven
Lustrumgift

€

150,00 €

150,00

Commissiebedankdag

€

150,00 €

-

Diesweek

€

200,00 €

-
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Gadget

€

125,00 €

643,24

Kantoorspullen

€

100,00 €

109,03

KunstNED

€

100,00 €

-

Promotie

€

150,00 €

158,45

Sexy besturenkalender

€

50,00 €

121,00

Totaal

€

Onverwachtse uitgaven

€

450,18 €

175,94

Totaal uitgaven

€

7.472,02 €

6.748,04

1.025,00

