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1. Voorwoord
Het 38e 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, borrels, filmavonden en spelletjesavonden.
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De kernpunten uit ons beleidsplan, dat we aan het begin van onze bestuursperiode geschreven
hebben, zijn professionalisering, toegankelijkheid, diversiteit en duurzaamheid. Dit waren punten die ons
nagenoeg aan het hart lagen en we hebben ons ervoor ingezet om onze doelstellingen van deze punten te
behalen. In hoeverre dit precies gelukt is, valt verder in dit jaarverslag te lezen. Het kernpunt diversiteit is voor
ons persoonlijk erg belangrijk geweest en we zijn er trots op dat we dit punt volledig hebben weten te
behalen. We hebben een grote verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd en daarvoor ook verschillende
soorten media gebruikt. Dit was voor ons heel belangrijk aangezien we veel hebben moeten omgooien door
COVID-19. Het was dan ook uiterst belangrijk dat we de contribuanten ook online veel konden aanbieden.
Daarnaast hebben we een vernieuwde alumnicommissie, opgezet door onze voorgangers, veel activiteiten
laten organiseren voor onze alumni en contribuanten. Ook hebben we het archiefbeleid verder ontwikkeld. Er
was door onze voorgangers een mooi begin gemaakt, maar we merkte al snel dat het nog niet perfect was. We
hebben dit jaar vier nieuwe partners weten te krijgen. Hier zijn we erg trots op, vooral de partnerdeal met het
Geschiedenis Magazine vonden we een mooie aanwinst. Ook hebben we sinds dit jaar een partnercontract
met Vegitalian, wat mooi past bij ons kernpunt duurzaamheid, aangezien het volledig vegetarisch is. Naast de
tegenslagen van COVID-19 hebben we alsnog de traditionele activiteiten van Stichting Art weten te
organiseren. Dit ging vaak online of op afstand met inschrijvingen. Hier zijn we dan ook erg trots op. Het kostte
ons veel aanpassingsvermogen maar het is wel allemaal gelukt. Daarnaast hebben we voor het kernpunt
professionalisering veel weten te organiseren. We hadden meerdere voorlichtingsavonden over hoe je je
tijdens, maar ook na je bachelor kan ontwikkelen. Dit vonden wij een belangrijk punt en er zijn dus ook veel
avonden hieraan gewijd.
We hebben zeker onze overwinningen geboekt. Helaas ging niet alles zonder slag of stoot. De
uitbraak van COVID-19 in Nederland ging met enkele uitdagingen gepaard. Wij hebben onze grote en
drukbezochte activiteiten zoals de grote reis, de kleine reis en het symposium moeten annuleren of er moest
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. Maar we hebben onze wilde plannen voor onze diesweek in mei om weten te zetten
in een digitaal spektakel, The Roaring Twendies. Veel activiteiten van dit jaren waren dan ook online, maar we
hebben aan het begin van het jaar en zeker ook aan het einde van het jaar fysieke activiteiten weten te
organiseren. Dit was een groot succes en we hopen dan ook dat het volgend jaar weer allemaal kan.
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. We
moesten 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, gestresst,
gewerkt en gefeest. Laten we 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 39e bestuur heel veel succes wensen, maar ze vooral op het hart drukken dat ze van
hun bestuursjaar moeten genieten en dat ze niet moeten vergeten er samen met de contribuanten hun eigen
feestje van te maken.
Namens het 38e bestuur der Stichting Art,
Pleun Oostwouder
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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

Pleun Oostwouder

Secretaris

Fleurance van Wakeren

Penningmeester

David Koniuszek

Commissaris Intern

Joëlle de Jong

Commissaris Extern

Charlotte Donkers

Commissaris Onderwijs

Isis Meeuwissen

2.3 Commissies (inclusief aantal) en commissieleden
Commissienaam

Aantal commissieleden in
desbetreffende commissie

Aantal activiteiten
georganiseerd door
commissie

Acquisitiecommissie

4 (waarvan 1 bestuurslid)

2

Alumnicommissie

3 (waarvan 1 bestuurslid)

2

Bakcommissie

10

0

Beeldcommissie

5

0

Carrièrecommissie

4

2

Cultuurcommissie

4 (waarvan 1 bestuurslid)

2

Educatiecommissie

4 (waarvan 1 bestuurslid)

4

Eerstejaarscommissie

4

3

Excursiecommissie

4

-

4

Expositiecommissie

4

3

Feestcommissie

3

3

Introductiecommissie

4 (waarvan 1 bestuurslid)

4

Kascommissie

2

-

Raad van Advies

3

-

Symposiumcommissie

4

4

2.4 Aantal leden/contribuanten
2.4.1 Totaal aantal leden/contribuanten van de vereniging 222
2.4.2 Waarvan dit jaar nieuwe leden/contribuanten 51
2.4.3 Totaal aantal studenten in de opleiding/programma 142
2.4.4 Totaal aantal nieuwe studenten dit jaar erbij gekomen in de opleiding/programma 52

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/
onvoldoende

Toelichting/criteria

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/
Onvoldoende

In samenwerking met de opleidingscoördinator Patrick van
Rossem werd er een video inclusief powerpoint presentatie
gemaakt om uitleg te geven over onze opleiding. Daarnaast
waren er studenten in de chat aanwezig om vragen te
beantwoorden.

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

Voldoende/
Onvoldoende

De commissaris onderwijs, de introductiecommissie en de
mentoren van Stichting Art hebben zich allen actief bij de
organisatie van de vijf facultaire introductiedagen ingezet.
Daarnaast heeft de feestcommissie een activiteit
georganiseerd.

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 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. Deze vond plaats op 28 mei.
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Arbeidsmarktoriëntatie
- universitair kader geeft als richtlijn
om mee te werken aan
arbeidsmarktoriëntatie, dus iedere
studievereniging moet hier aan
voldoen.

2.

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 de carrièredag.
Daarnaast heeft de carrièrecommissie een website vol met
carrièretips, verhalen van mensen uit het werkveld en nog
veel meer in stand gehouden. 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.
.
Opleidingsgerelateerd (al dan niet in samenwerking) – 12 pt

Activiteit

Voldoende/
Onvoldoende

Maximaal
aantal punten

Studiegroepjes/studiesessies

2

Voorlichtingen

4

Frequentie/vorm

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 samen kunnen komen om te
studeren. Ook werd er een tentamentraining georganiseerd
voor de eerstejaars door onze commissaris onderwijs.
a.

b.
c.

We hebben een informatiedag gehad over
verschillende paden die je tijdens je studie kan
belopen. Hiervoor hebben we ook iemand
uitgenodigd die naar het buitenland is geweest voor
haar studie. Zij heeft hier dan ook een mooie
voorlichting over gegeven.
Diezelfde dag was er ook een person die een stage
had gelopen en daarover een voorlichting gaf.
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

Net als elk jaar organiseert de introductiecommissie van
Stichting Art de matchingsdag in nauwe samenwerking met
de opleidingscoördinator. Daarnaast worden er op die dag
mentoren ingezet, die contribuanten van Art zijn. Daarnaast
had de introductiecommissie een filmpje gemaakt over
Utrecht, dat werd getoond op deze dagen om de scholieren
een idee te geven over hoe het is om in Utrecht te studeren.

Meeloopdagen

3

De commissaris onderwijs organiseert de meeloopdagen
voor geïnteresseerden. Voor deze dagen worden mentoren,
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bestuursleden of eerstejaars Art-contribuanten ingezet. Op
de meeloopdagen volgen de aankomend studenten een
eerstejaarscollege, vertelt de commissaris onderwijs
inhoudelijke informatie over de studie en wordt er
informatie over Stichting Art verstrekt.
3.

Contact met (mede)zeggenschap – 8 pt.

Instantie

Maximaal
aantal punten

Toelichting/criteria

Opleidingscommissie

3

De Stichting is nauw verbonden met de OC en
betrokken met diens taken, dit komt mede doordat de
commissaris onderwijs deelneemt in de vergaderingen.
Normaliter worden aan het begin van het jaar de nieuwe
OC-leden voorgesteld op alle social media en in het kantoor
hangt een foto van de OC. Dit is door COVID-19 helaas niet
doorgegaan. Verder promoot Stichting Art alle OC
activiteiten en initiatieven actief.

Faculteitsraad

2

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.

Student-assessor

3

4.

Het contact van Stichting Art met de student-assessor is
goed. In het begin van het collegejaar heeft een
kennismaking plaatsgevonden, waarna het bestuur
regelmatig vragen bij de student-assessor heeft neergelegd.
Er wordt contact onderhouden via mail, Whatsapp, 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.
Betrokkenheid studie-inhoudelijke ontwikkeling – 4 pt.

Instantie

Maximaal
aantal punten

Toelichting/criteria

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. Ook wanneer problemen zich
voordoen bij deze eerstejaars, wordt er contact
opgenomen met de tutoren of met de studieadviseurs.
Stichting Art vindt niet alleen het contact met de tutoren,
maar met alle docenten zeer waardevol. Zo organiseert Art
het jaarlijkse docentendiner in samenwerking met UHSK,
waarbij dit jaar 2 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,
matchingdagen, de introductieperiode en algemene
onderwijszaken. De opleidingscoördinator heeft er dit jaar
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vanuit zichzelf alles aan gedaan om zo veel mogelijk
betrokken te blijven bij alles wat er in samenwerking met
hem georganiseerd moest worden. Daarnaast is er aan het
begin van het jaar een ontmoeting geweest tussen de
opleidingscoördinator en het bestuur.
5.

Betrokkenheid bij externe partijen – 8 pt.

Instantie

Maximaal
aantal punten

Toelichting/criteria

SVO

3

Er zijn altijd minstens één, maar meestal twee
bestuursleden van Stichting Art aanwezig geweest bij het
SVO. Daarnaast zijn zowel de voorzitter, secretaris,
commissaris onderwijs als de commissaris extern van
Stichting Art betrokken geweest bij de organisatie van de
Carrièrenacht, waarbij de commissaris extern tot de harde
kern van de commissie behoorde. Daarnaast zat de
secretaris in de cantuscommissie en de commissaris
onderwijs in de kalendercommissie.

VIDIUS

2

Stichting Art is lid van Vidius. Er zijn altijd minstens één,
maar meestal twee bestuursleden van Stichting Art
aanwezig geweest bij de ALV’s/ SVR SVO’s van Vidius.

Zuster- en broederverenigingen

2

Stichting Art hecht veel waarde aan de samenwerking met
de zusterverenigingen. Ook dit jaar is het
samenwerkingsverband met de zusterverenigingen in stand
gehouden, voor Kunstned. Helaas is dit wegens COVID-19
niet doorgegaan. Daarnaast is er ook in het begin van het
bestuursjaar initiatief genomen om de zusterverenigingen
in persoon beter te leren kennen.

Betrokkenheid bij overige
samenwerkingsverbanden

1

Art stond open om samenwerkingsverbanden aan te gaan
met andere studieverenigingen en stichtingen. Helaas zijn
veel van de plannen die gemaakt zijn, niet doorgegaan
wegens COVID-19. Wel heeft het jaarlijkse docentendiner in
samenwerking met UHSK plaatsgevonden.

6.

Speciaal beleid rondom eerstejaars – 6 pt.

Activiteit

Maximaal aantal
punten

Toelichting/criteria

Introductiedagen

4

De introductiecommissie van Stichting Art is
verantwoordelijk voor het organiseren van de
introductieperiode voor de eerstejaarsstudenten. De
commissaris onderwijs van Stichting Art neemt deel aan
deze commissie als voorzitter. De introductiecommissie
organiseert onder andere het 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 plaats daarvan voorafgaande aan de
facultaire introductie informele introductiedagen
organiseren op universiteitsterrein. 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.

Mentoraat

2

Stichting Art schrijft de vacatures voor de mentoren uit
en verspreidt 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
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worden vervolgens ingewerkt. Ze 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

Toelichting/criteria

(pre-)Masterstudenten

4

Aan het begin van het jaar is een contactpersoon
aangesteld om het contact tussen de
(pre)masterstudenten en Art te versterken en te
behouden. Deze contactpersoon heeft gesprekken met
de mastercoördinator gehad aan het begin van het
jaar. De coördinatoren hebben onder andere de Artactiviteiten gedeeld onder hun studenten. Normaliter
is Art ook aanwezig bij 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

Zowel de BA- als de MA-opleiding hebben uitsluitend
Nederlandse studenten. Ook de opleiding is (nu nog)
volledig Nederlandstalig. Echter, de RMA heeft wel 1
tot 3 Internationale studenten per jaar en om deze
reden organiseren wij een aantal activiteiten per jaar
in het Engels. Dit zijn ook de activiteiten die het
interessantst zijn voor deze doelgroep.
Stichting Art heeft contact met hun internationale
alumni. Deze worden dan ook soms uitgenodigd voor
carrièredagen om een internationaal perspectief te
vertegenwoordigen (dit heeft helaas dit jaar niet plaats
kunnen vinden vanwege COVID-19).

Alumni

4

Stichting Art heeft een 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 lagere contributie
en ontvangen een eigen nieuwsbrief, zodat zij op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten
binnen Stichting Art. Daarnaast hebben we een
alumni-avond gehouden, waarbij verschillende alumni
gesproken hebben over wat zij nu doen, na de studie
kunstgeschiedenis te hebben voltooid. Het contact
met de alumnicoördinator Josi Smit is ook erg goed en
er hebben meerdere gesprekken en samenwerkingen
plaatsgevonden in het afgelopen jaar.
Stichting Art was daarnaast actief betrokken bij de
organisatie van de Carrièrenacht en had zowel een
bestuurslid in de harde als in de zachte kern. Stichting
Art heeft voor deze activiteit ook een alumna
aangeleverd. Dit evenement is tevens actief
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gepromoot onder de contribuanten via social media
en de nieuwsbrief.
Het contact met Careerservices is erg goed.
Zo is er contact geweest met Sjoer
Bergervoet 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 diversiteit
en een andere 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. We
streven altijd naar diversiteit. We doen dit door veel
verschillende typen activiteiten te organiseren, maar
ook door gebruik te maken van diverse media. 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, in het actief worden
binnen commissies en deelnemen aan activiteiten van
ouderejaars.

Duurzaamheid

4

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 is er
afgelopen jaren vanuit het bestuur gestimuleerd om
een mok mee te nemen naar de koffieautomaten in
plaats van de papieren bekertjes bij het apparaat. Om
deze reden hebben wij een verzameling mokken op
kantoor, die contribuanten meenemen voor hun
drankjes. Deze worden aan het einde van de dag
afgewassen. Voor activiteiten zijn we erg bewust van
het kopen van nieuwe spullen en proberen we dit ook
te minimaliseren. Verder gebruiken wij nooit
wegwerpplastic.
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 was er bij activiteiten waar gegeten
werd altijd voornamelijk vegetarisch eten en een
veganistische optie.
Duurzaamheid staat tenslotte ook in het driejarenplan
van Stichting Art.

Studentwelzijn

2

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
COVID-19. Ook is er informatie over de studieadviseurs
te vinden op onze site. Daarnaast heeft Art de
Wellbeingweek van de Universiteit actief gepromoot
en hebben we ook activiteiten over welzijn
georganiseerd. Er is een open houding binnen de
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8.

stichting tegenover studentenwelzijn. Als bestuur
zijnde pogen wij het welzijn van de contribuanten in
het oog te houden en waar nodig het gesprek aan te
gaan.
Professionalisering algemeen: Overdracht, toezicht, privacy en zichtbaarheid – 22 pt.

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 up-to-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.
Ieder bestuurslid heeft een functiegerelateerd
overdrachtsdocument voor diens opvolger. Zij
ontvangen die aan het begin van de
zomervakantie.

Raad van Advies/Toezicht/Senaat

2

De Raad van Advies van Stichting Art bestaat uit vier
oudbestuursleden. Elk jaar vervangt een nieuw oudbestuurslid het oud-bestuurslid dat 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. Er is een
Whatsapp-groep met het huidige bestuur en het RVA,
zodat er gemakkelijk overlegd kan worden tussen deze
partijen.

Kascommissie

2

Stichting Art heeft een kascommissie met twee oudpenningmeesters. Ook de kascommissie komt minstens
één keer per blok samen met de huidige penningmeester.
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 privacydocument opgesteld, dat op
de website in te zien is. Daarnaast geven nieuwe
contribuanten in het inschrijfformulier hun voorkeuren
aan. Vorig jaar introduceerden we een disclaimerzin op de
posters van evenementen om deelnemers op het maken
en gebruik van foto’s te attenderen 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
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 is er vorig 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.
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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 222 contribuanten.

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
daarentegen vooral social media van belang. Daarom
maakt Stichting Art intensief gebruik van Facebook,
Instagram en 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
van onder andere lezingen en de samenstelling van het
nieuwe bestuur. Ook is dit natuurlijk een makkelijke
manier om het externe netwerk van Stichting Art uit te
breiden en alumni te benaderen.

Nieuwsbrief

2

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.

9.
Vorm

Diensten voor leden/contribuanten – 18 pt
Maximaal aantal
punten

Frequentie/vorm
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((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.

Vaste ledenbijeenkomsten
(ontspannend)

2

Stichting Art organiseert een vaste tweewekelijkse borrel
in onze stamkroeg Café Marktzicht op de dinsdagavond.
Normaliter verzorgt een bakcommissie elk blok het lekkers
voor de bakdag op kantoor, waarbij contribuanten voor
een klein bedrag mogen genieten van deze baksels. Dit
ging wegens COVID-19 dit jaar niet door.

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. Dit jaar zijn de meeste van onze borrels
online geweest. Om te zorgen voor een hogere opkomst
hebben we hier vaak een online spel aan toegevoegd of
een andere activiteit.

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.
Dit jaar waren de kantooruurtjes online. Deze vonden in
het eerste blok vijf keer per week een uur lang plaats,
maar vanaf het tweede blok nog maar drie keer per week
twee uur. In blok drie en vier waren ze nog maar twee
keer in de week een uur lang. De opkomst naar de
kantooruurtje was vrijwel nul.

Merchandise

2

Dit jaar hebben we vier keer een merchdrop gedaan,
bestaande uit een wintertrui en zomer t-shirts, een
mondkapje en een dies-gadget. Normaliter wordt er maar
een keer een merchdrop gedaan. De laatste twee gadgets
werden gratis aan onze contribuanten aangeboden.

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. Dit jaar
is er ook een deal gekomen met Geschiedenis Magazine,
Domino’s pizza en Vegitalian.

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. Ook
worden de trainingen die vanuit de
universiteitsorganisaties worden aangeboden gedeeld op
onze Facebook en Instagram.

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
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bijvoorbeeld uit mini colleges, rondleidingen,
stadswandelingen, quizzes en borrels. Dit jaar heeft er
door COVID-19 een online familiedag plaats gevonden.
Boekenverkoop

2

Stichting Art heeft een samenwerking met bol.com
waarmee contribuanten korting kunnen krijgen op hun
studieboeken. De eerstejaarsstudenten kunnen hier in
het eerste blok 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 genoemd
in het briefpakket voor de eerstejaars. Daarnaast wordt
er aanvullende kunsthistorische literatuur met korting
aangeboden tijdens de boekverkoop.

Overig

1

Extra punten als goed beargumenteerde diensten voor
leden/contribuanten.

-

4. Realisatie beleidsplan

4.1 Eigen beleidsplan
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. Voor OIPO wilden we vooral veel lezingen, symposia, werkbezoeken en een carrièredrang organiseren. Veel van
deze doelen zijn behaald en waren ook een groot succes. Helaas is het werkbezoek niet doorgegaan. In de plaats daarvan is
een live Q&A georganiseerd door de carrièrecommissie. We wilde ook meer in contact komen met de masterstudenten van
kunstgeschiedenis. Het was erg lastig om dit te bereiken, maar we hebben alsnog dankzij de alumnicommissie een activiteit
voor hen kunnen organiseren. We kwamen erachter dat hier helaas weinig animo voor was. Wel hebben we verschillende
contribuanten gevraagd om een voorlichting te geven over hun ervaringen met stages, naar het buitenland gaan, een minor
aan een andere universiteit volgen en een dubbele bachelor.
Op intern niveau wilden we de commissies een goede voorlichting en begeleiding geven, dit hebben we gedaan
door een voorlichtingsavond te organiseren. Ook waren de coördinerende bestuursleden aanwezig bij de eerste paar
vergaderingen van hun commissies. Ook was er een voorzittersgroepsapp gemaakt van alle commissies zodat ze ook
onderling in contact waren met elkaar. Deze werd helaas weinig gebruikt. Daarnaast hebben we de Google Drives van alle
commissies opgeschoond en daar het declaratieformulier, het roze boekje (een document met alle correctie spelling van
Art-gerelateerde woorden), het overdrachtsdocument, het formulier voor de beeldcommissie en de Gmail agenda opgezet.
Als laatste punt wilden we meer foto’s maken met de Art-camera en hiervoor wilden we de beeldcommissie inschakelen.
Wegens COVID-19 hebben we weinig fysieke activiteiten gehad en daardoor helaas weinig foto’s gemaakt.
Op extern niveau wilden we de website meer up-to-date houden met o.a. de foto’s die we gemaakt hadden. Dit is
er helaas niet van gekomen en we willen dit graag meegeven als een goede tip aan het volgende bestuur. Onze website is
ook halverwege het jaar door een error een tijdje offline geweest. Dit zorgde ervoor dat wij tijdelijk slecht bereikbaar
waren. De website doet het nu wel weer. We vonden het ook belangrijk dat we ons aan de coronamaatregelen hielden en
deze ook duidelijk communiceerden aan onze contribuanten. Als laatste punt wilden we meer lezingen, symposia e.d.
organiseren met andere studievereniging en studiestichtingen. We hebben hier meerdere keren een begin aangemaakt
maar wegens omstandigheden is het er helaas niet van gekomen. Het lijkt ons alsnog een toevoeging voor de stichting en
hopen dan ook van harte dat het volgende bestuur dit zal uitvoeren.

Het tweede kernpunt van ons beleidsplan was toegankelijkheid. Dit hadden we gesplitst in drie punten: toegankelijkheid
voor studenten, toegankelijkheid voor alumni en pre-masterstudenten en de toegankelijkheid van activiteiten. Voor
studenten wilden we ons vooral focussen op het inschrijfproces. Het inschrijfproces is een lastig proces en wordt vaak ook
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nog fysiek gedaan. Het formulier staat nu op de site en kan worden gemaild naar onze bestuursmail. De contribuanten
hoeven het dus niet in te leveren op het Art-kantoor. Er wordt nog gekeken naar een betere manier, maar dit moet in
samenwerking met vorige besturen en het komend bestuur.
Daarnaast wilden we een fijne plek voor de studenten maken op het Art-kantoor. We konden daar dit jaar helaas
weinig zijn, maar hebben dit vervangen door online kantooruurtjes. We begonnen dit jaar met elke dag twee uur, maar al
snel merkten we dat hier weinig animo voor was en hebben we ze verkort. Hopelijk kan dit volgend jaar gewoon weer op
het Art-kantoor zelf. Ook wilden we een vriendenboekje op het Art-kantoor leggen, dat de contribuanten konden invullen.
We hebben hier dit jaar een digitale versie van moeten maken. Dit is alsnog bij veel contribuanten goed ontvangen.
Vorig jaar is de alumnicommissie opgericht. Deze hebben we behouden en is erg actief geweest in het afgelopen jaar.
Het was een handig middel om zo in contact te komen met alumni en (pre)masterstudenten. Hierdoor hebben we een
aantal activiteiten voor en door hen kunnen organiseren.
Als laatste wilden we ervoor zorgen dat onze activiteiten toegankelijk waren voor alle contribuanten. Hier merkten we
een voordeel door COVID-19, aangezien veel van onze activiteiten online waren. De contribuanten hoefden dus niet naar
Utrecht te komen voor onze activiteiten. Ook wilden we graag onze contribuanten stimuleren om aan een commissie deel
te nemen. Dit hebben we gedaan aan de hand van een commissiemarkt. We wilden de oud-commissieleden vragen om zelf
een filmpje te maken over hun commissie. Dit is er helaas niet van gekomen, dus hebben wij als bestuur deze filmpjes
gemaakt. Ook wilden we de mentoren stimuleren om een actieve rol in te nemen. Veel van onze mentoren hadden een
dubbele rol binnen Stichting Art, waar ze ook heel druk mee waren. We merkten dus dat er niet heel veel mentoractiviteiten werden georganiseerd en hopen dat dit volgend jaar wel gebeurt. Wel is er aan het einde van het jaar een
kennismakingsborrel geweest voor de twee verschillende verdiepingspakketten. De mentoren en het gehele oude en
nieuwe bestuur zijn hierbij aanwezig geweest.

Ons derde kernpunt was diversiteit. Dit was opgedeeld in drie delen: diversiteit van activiteiten intern, extern en de media
die we gebruikte.
We wilden meer verschillende soorten activiteiten en om dit te bereiken stimuleerden we samenwerking tussen
commissies. Hiervoor was de al eerder besproken voorzittersgroepsapp erg van belang. Daarnaast wilden we ons focussen
op een hoge opkomst van activiteiten. Hiervoor zat de commissaris intern in de groepsapps van alle jaarlagen. In het begin
werkte dit heel erg goed, wel zagen we dat later in het jaar de opkomst steeds minder werd. We probeerden daarom meer
verschillende soorten activiteiten te organiseren. Het bleek alsnog lastig om de opkomst hoog te houden aangezien de
meeste activiteiten online waren. Veel mensen waren aan het einde van het jaar “scherm moe”. Bij de fysieke activiteiten
waren er wel veel contribuanten.
Daarnaast wilden we ook de andere interessegebieden van onze contribuanten uitlichten. Dit wilden we vooral
doen door activiteiten te organiseren met andere studieverenigingen en studiestichtingen. Dit was lastig te organiseren,
maar het jaarlijkse docentendiner met de UHSK heeft wel plaatsgevonden en ook was er een online cantus. We probeerden
alsnog de contribuanten een podium te geven voor hun interesses door bijvoorbeeld een Open Mic te organiseren tijdens
de diesweek.
Als laatste punt wilden we ons focussen op verschillende soorten media. Dit kernpunt was erg toegespitst op
COVID-19. We wilden ons niet alleen beperken tot het Teams-account van de universiteit, maar juist verschillende soorten
media gebruiken. We hebben dit jaar dan ook meerdere keren een podcast uitgebracht, er zijn tutorials geweest op
Instagram, er was een livestream op YouTube en de veiling vond ook plaats om Instagram. Daarnaast waren er ook nog
activiteiten op Zoom en Gather.Town.
Als laatste kernpunt hebben we gekeken naar Duurzaamheid binnen Stichting Art. Dit kernpunt hebben we ook weer
opgedeeld in drie punten: Duurzaamheid op het Art-kantoor, duurzaam eten en duurzaam reizen.
Op het Art-kantoor wilden we het gebruik van plastic en papier zo veel mogelijk terugschroeven. Het
inschrijfproces, declaratieformulieren en formulieren voor de beeldcommissie zijn allemaal digitaal en waren ook erg
toegankelijk voor onze contribuanten. Wel was het Art-kantoor nauwelijks tot niet open het afgelopen jaar, wat ervoor
zorgde dat al deze formulieren sowieso online aangeboden moesten worden. Daarnaast wilden we het scheiden van afval
verduidelijken op het Art-kantoor. Ook dit hebben we niet kunnen doen en zullen we meegeven aan het volgende bestuur.
Art promoot elk jaar meerdere keren de groentetas. Dat wilden we dit jaar voortzetten en ook recepten eraan
toevoegen (digitaal) om contribuanten inspiratie te geven voor de verwerking van de producten in de groentetas. Helaas
heeft dit door COVID-19 niet door kunnen gaan en geven we deze tip door aan het volgende bestuur. Ook wilden we meer
veganistische opties bieden voor eten aan onze contribuanten. Veel van het eten binnen Stichting Art is al vegetarisch. Op
de paar fysieke activiteiten, maar ook bij online kookworkshops en brunches waren er veganistische opties. We zouden
graag zien dat het volgende bestuur hier verder mee doorgaat.
Als laatste punt wilden we ons toespitsten op duurzaam reizen. We wilden het reizen met openbaar vervoer
promoten en ook met de grote reis en de excursie naar het buitenland de duurzame opties bekijken en gebruiken. Helaas is
dit allemaal niet doorgegaan vanwege COVID-19.
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4.2 Driejarenplan
De belangrijkste punten uit het driejarenplan zijn: toegankelijkheid, professionalisering en OIPO. Deze drie punten hebben
we verwerkt in ons beleidsplan. Veel van onze punten zijn al toegelicht in 4.1, maar hier alsnog een kleine samenvatting van
de punten die wij hebben overgenomen uit het driejarenplan. Naast deze punten te hebben overgenomen hebben we zelf
ook nog punten toegevoegd aan ons beleidsplan.
Op het gebied van toegankelijkheid heeft het vorige bestuur al veel van de punten uit het driejarenplan behaald.
Hetgeen waar nog wel veel winst te behalen viel was de (pre)masterstudenten. We hebben dan ook geprobeerd om meer
met hen in contact te komen. Dit is gelukt, maar nog niet genoeg en hopen dat het volgende bestuur hier verder mee zal
gaan.
Voor professionalisering viel er vooral winst te behalen op het alumnibeleid. Het vorige bestuur is hier veel mee
bezig geweest. Door hun harde werk hebben wij hier ook goed gebruik van kunnen maken. Nu is aan het volgende bestuur
de taak om hier mee verder te gaan. Daarnaast zijn we bezig geweest met het standaardiseren van duurzaamheid.
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 carrièreloopbaan. Wij hebben dit dan ook meegenomen
in ons beleidsplan en bij het plannen van bepaalde activiteiten.
Het volgende bestuur zal het laatste bestuur zijn dat zich moet houden aan dit driejarenplan. Veel van het
driejarenplan is al gerealiseerd, maar er moeten nog een paar details gebeuren. Het volgende bestuur zal dan ook in de
loop van het jaar het nieuwe driejarenplan schrijven voor de komende drie besturen.

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
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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

1

Facultaire introductie (45)

Filmavond (9)

2

Facultaire Introductie (42)

3

Facultaire Introductie (42)

4

Facultaire Introductie (33)

november

Weerwolven (13)

5
6

Boze Burger Borrel (16)

Filmavond (7)
Breekdag(44)

7
8
9
10

Harry Potter Borrel (18)

11
12

Lancering Article(40)

13
14

Tentamentraining (27)
Wissel ACO (27) After-ACO
borrel (27)

15
16

Art-bieb (6)
Pubquiz (13)

17
18

Gamenight (12)

19
20
21

Paint-off (12)

17

22

Roze Borrel (16)

23
24

Nooit gedaan borrel (13)

25
26

Cluedo (12)

27

Kleuter borrel (12)

28
29

Commissiemarkt (15)

30
31
Studiegerelateerd
Cohesie
Feesten/Speciale Borrels
Professionalisering bestuur/studievereniging
(Studie)reizen
december
1

januari

februari

PowerPoint Borrel (11)

2
3

Secret Sint (12)

4
5
6
7
8

Spelletjesavond (21)

9

Diaquiz (5)

PowerPoint Borrel 2.0 (13)

10
11
12

Master Activiteit (27)
Nieuwjaarsborrel (11)

13

18

14

Art-bieb (3)

15

Live Q&A (9)

16

Lezing Fotodok (12)

17

Knutsel secret santa (10)

15 tot 19 (Commissiebattle)
(20)

18
19

Bob Ross borrel (15)

Tutorial 1(11)

20
21

Bestuursavond (12)

22
23

Lezing (24)

24

Online cantus (14)

25

Bestuursvoorlichting (10)

26

Halfjaarlijks ACO (15)

Tutorial 2(12)

27
28
29
30
31
Studiegerelateerd
Cohesie
Feesten/Speciale Borrels
Professionalisering bestuur/studievereniging
(Studie)reizen
maart
1
2

april

mei

1 April ALV (9)
Carrièrenacht (9)

3

Codenamesborrel (5)

4

Verkleedrace (11)

5

Tutorial 3 (11)
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6

Breng je mens borrel (12)

7
8
9

Politieke borrel (14)

10
11
12

Docentendiner (10)
Lezing (17)

13
14
15
16

Kunstbingo (14)

17

Symposium (27)

18

Open mic (23)

19

Bridgerton (9)
Veiling (32)

20

Brunch (8)
Pubquiz (5)

21

Expositie (60)

22
23

Gather.Town Borrel (8)

24
25

Merch Borrel (9)

26
27

Alumni activiteit (18)
Lancering Article (40)

28
29

Onderwijsgesprek (17)
Lezing (34)

20

30
31

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

juli

augustus

Carrièredag (24)

2
3
4
5

Familiedag (17)

6

Oud en modern borrel

7
8

Fleur jarig Borrel (15)

9
10
11
12
13
14
15
16

Art-bieb (5)

17

Bekendmaking nieuw
bestuur (14)

18

De BBB borrel (12)

19
20

21

21
22

Kroegcollege (13)

23

Art-bieb (4)

24

Oudbesturenborrel (14)

25
26
27
28
29

Eindborrel (20)

30
31

5.3 Cijfers over activiteiten
- Totaal aantal activiteiten (exclusief deelnemers):74
o Totaal aantal studiegerelateerde activiteiten: 18
o
Totaal aantal cohesie activiteiten: 28
o
Totaal aantal feesten/speciale borrels: 20
o Totaal aantal professionalisering/studievereniging activiteiten:8
o Totaal aantal (studie)reizen (per dag):0
- Totaal aantal deelnemers van activiteiten: 1308
Studiegerelateerd
Cohesie
Feesten/Speciale Borrels
Professionalisering bestuur/studievereniging
(Studie)reizen

5.4 Toelichting studiegerelateerde activiteiten
Geef hier een korte toelichting op de studiegerelateerde activiteiten.
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.
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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. Er is ook twee keer een online
Art-bieb geweest om ondanks COVID-19 toch de contribuanten de
kans te geven om samen te studeren.

4

Breekdag

Deze dag is georganiseerd in samenwerking met de universiteit. De
eerstejaarsstudenten hadden een programma op deze dag, dat
bestond uit zowel een informatief deel over de studie, als een
speeddate in samenwerking met de mentoren waarbij de
studenten konden praten over hun ervaringen met activiteiten
naast hun studie, hoe ze blok twee voor zich zagen, wat ze vonden
van papers schrijven, hoe ze het vonden om te studeren tijdens
corona, hoe tentamenvoorbereidingen gingen en hoe ze het maken
van tentamens vonden en als laatste hoe ze het vonden om
colleges voor te bereiden.

5

Lancering Article
De lancering van het van het studiegerelateerde tijdschrift Article
vond online plaats waar meerdere bijdragers hebben gesproken
over het onderwerp van dit nummer en hun eigen onderzoeken.

6

Lezingen

Er zijn dit jaar door Stichting Art vier lezingen georganiseerd. Hier
was telkens een kunstenaar, kunsthistoricus of docent aanwezig. Ze
hebben dan gesprokken over hun eigen onderzoeken. Er was veel
variatie in de onderwerpen van deze sprekers. Zo is er gesproken
over moderne en oude kunst. Daarnaast is er gesproken over de
verschillende zintuigen die gebruikt worden bij het maken en
ervaren van kunst.

7

Meeloopdag

Tijdens deze dag (die meerdere keren per jaar plaatsvindt) krijgen
mogelijk toekomstige studenten de kans een dag als
kunstgeschiedenisstudent te proeven. Hiervoor wordt een
hoorcollege van de eerstejaars gevolgd, wordt er kennis gemaakt
met Stichting Art en hadden de leerlingen een kans om vragen te
stellen aan de docent die het hoorcollege gaf. Daarnaast krijgen de
‘meelopers’ de kans om vragen te stellen aan studenten die de
studie al volgen.

8

Diaquiz

De educatiecommissie heeft deze activiteit afgelopen jaar één keer
georganiseerd om de eerstejaarsstudenten voor te bereiden op
hun allereerste afbeeldingentoets.

9

Symposium

Tijdens de diesweek was er door de symposiumcommissie een
symposium georganiseerd. Hierbij waren drie sprekers aanwezig en
was een docent de presentator van de avond. Deze docent is
Amerikaans, wat betekende dat het symposium grotendeels in het
Engels was. De verschillende sprekers hebben over hun onderzoek
verteld. Daarna was er nog tijd voor vragen en een uitgebreide
discussie.
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10

Carrièredag

De carrièrecommissie heeft een carrièredag georganiseerd. Hierbij
waren meerdere sprekers aanwezig. Door COVID-19 heeft deze dag
online plaatsgevonden. Dat werd aan de hand van een livestream
op YouTube gedaan. De sprekers waren verschillende mensen uit
het werkveld van kunstgeschiedenis. Ze vertelden over hun
loopbaan en beantwoordden vragen uit de live chat.

11

Alumni activiteit

De alumnicommissie heeft een avond georganiseerd waarbij
meerdere alumni aanwezig waren om te vertellen wat ze hebben
gedaan na hun studie kunstgeschiedenis. Dit was ook een kans om
voor onze contribuanten vragen te stellen aan de alumni over hoe
zij zich het beste kunnen oriënteren.

12

Q&A

Deze avond werd georganiseerd door de carrièrecommissie. Hierbij
waren verschillende mensen uitgenodigd die kunstgeschiedenis
hebben gedaan. Ze hadden van tevoren een filmpje opgenomen
over hun loopbaan. Daarna konden de studenten vragen aan deze
personen over een hun werk en hoe je je daar het beste op kan
voorbereiden.

13

Onderwijsgesprek

Vanuit de studentleden van de opleidingscommissie en in
samenwerking met Stichting Art is dit jaar het onderwijsgesprek
online geweest. Op voorhand van dit gesprek waren stellingen
opgesteld, die tijdens het onderwijsgesprek aanbod kwamen. Deze
stellingen gingen onder andere over de kwaliteit van het onderwijs,
de cursushandleidingen en het curriculum van onze opleiding.

o

5.5 Financieel jaaroverzicht
N.B. Middels een eenvoudige balans (peildatum 31 juli van het betreffende collegejaar) geeft de
vereniging/stichting zijn financiële situatie van het betreffende collegejaar weer (inclusief begin- en eindsaldo).
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6. Bijlagen
o

Bijlage 6.1 Beleidsplan

o

38ste BESTUUR DER STICHTING ART
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Pleun Oostwouder – Voorzitter
Fleurance van Wakeren – Secretaris
David Koniuszek – Penningmeester
Joelle de Jong – Commissaris Intern
Charlotte Donkers – Commissaris Extern
Isis Meeuwissen – Commissaris Onderwijs
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1. Inleiding

Stichting Art is sinds 1983 de studiestichting van de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit
van Utrecht. Wij zijn verheugd om dit jaar het 38ste bestuur van Stichting Art te mogen zijn. We
hebben het afgelopen jaar aandachtig naar het 37ste bestuur gekeken en hebben hun adviezen in ons
achterhoofd gehouden bij het schrijven van ons beleidsplan. We willen komend jaar wel onze eigen
stempel drukken op Stichting Art. Hoe we dit trachten te bereiken, staat uitgelegd in dit plan.
Voor het schrijven van dit beleidsplan hebben we het Driejarenplan 2019-2022
geraadpleegd. Dit is uitstekend uitgevoerd door het voorgaande bestuur en wij bouwen hier dan
graag op voort. We hebben ook de jaarverslagen en de beleidsplannen van de afgelopen jaren
geraadpleegd.
Natuurlijk vinden we daarnaast de mening van de contribuant zeer belangrijk. Daarom
hebben we de resultaten van de meest recente halfjaarlijkse enquête, afgenomen door het 37ste
bestuur, in het beleidsplan verwerkt.
In verband met COVID-19 zijn er bepaalde maatregelen getroffen door het RIVM en
Universiteit Utrecht om verspreiding van het virus te voorkomen. Als bestuur zullen we erop toezien
dat deze regels nageleefd worden door ons én de contribuanten. We houden de ontwikkeling van de
RIVM-maatregelen nauw in de gaten en zullen onze activiteiten daarop aanpassen. We vinden het
vanzelfsprekend het fijnst om onze contribuanten zo vaak mogelijk fysiek te zien, maar hierbij staat
de gezondheid van onze contribuanten op de eerste plek.
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Door COVID-19 is het in blok 1 waarschijnlijk nog niet mogelijk om activiteiten te organiseren
waarbij veel mensen in een afgesloten ruimte zitten. Als oplossing hiervoor willen we meer focussen
op het organiseren van online activiteiten, zoals online filmavonden en pubquizzen. Daarnaast zijn
we van plan om een Microsoft Teams-groep aan te maken, waarin we de kantooruurtjes online
kunnen voortzetten. De Art-Bieb willen we ook graag via Teams laten plaatsvinden, om ervoor te
zorgen dat onze contribuanten nog steeds samen - en van elkaar - kunnen leren. We kiezen hierbij
voor het programma Microsoft Teams, omdat de studenten hier al over beschikken in verband met
hun online colleges.
In dit beleidsplan zal eerst een beschrijving worden gegeven van de functieverdeling. Daarna
zullen de kernpunten van het Driejarenplan 2019-2022 en het Jaarverslag 2019-2020 kort worden
toegelicht, aansluitend worden onze eigen kernpunten in detail uitgewerkt. Vervolgens worden de
verschillende commissies behandeld. Ten slotte wordt de jaarbegroting 2020-2021 toegelicht met
een bijlage van de begroting.

2. Functieverdeling

2.1 Voorzitter - Pleun Oostwouder

De algemene taak van de voorzitter is om overzicht te houden op alles wat er gebeurt binnen de
stichting en de manier waarop dat gebeurt. Tot haar taken behoort het voorbereiden en leiden van
de bestuursvergaderingen. Daarnaast neemt de voorzitter deel aan externe vergaderingen zoals het
maandelijkse SVO (Studie Verenigingen Overleg) en vergaderingen van VIDIUS (Voor Iedereen Die In
Utrecht Studeert). Verder is de voorzitter verantwoordelijk voor het schrijven van belangrijke
documenten, zoals het beleidsplan en het jaarverslag. De voorzitter moet de inhoud van deze
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documenten zo goed mogelijk communiceren naar de contribuanten, bijvoorbeeld tijdens het
Algemeen Contribuanten Overleg (ACO).

2.2 Secretaris - Fleurance van Wakeren

De secretaris is verantwoordelijk voor zaken zoals het beheren van het algemene e-mailaccount en
de post. De secretaris dient e-mails en brieven op korte termijn te beantwoorden en/of te verdelen
onder de andere bestuursleden. Zij verstuurt tweewekelijks de infomail naar alle contribuanten.
Tijdens de bestuursvergaderingen zal de secretaris notuleren en deze notulen uitwerken voor de
volgende vergadering. Verder beheert de secretaris het contribuanten- en alumnibestand, en de
bijbehorende e-mailadressen. Tot slot is de secretaris hoofdverantwoordelijk voor het alumnibeleid
van Stichting Art. Dit houdt concreet in dat de secretaris het mailcontact met de alumni zal
onderhouden, het alumnibestand zal bijhouden, zich samen met het hele bestuur zal inzetten voor
de werving van alumni en de alumnicommissie zal voorzitten.

2.3 Penningmeester - David Koniuszek

De penningmeester is de beheerder van de financiën van Stichting Art. Hij houdt de rekening van Art
nauw in de gaten en controleert alle begrotingen van de commissies. Zelf wordt de penningmeester
gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit twee oud-penningmeesters. De andere
belangrijke taak van de penningmeester is het opstellen van een jaarbegroting, deze wordt aan de
contribuanten gepresenteerd tijdens het eerste ACO (met toelichting). De penningmeester houdt
gedurende het academisch jaar de begroting in de gaten en past deze aan waar nodig. Aan het einde
van het jaar dient de penningmeester een jaarafrekening op te stellen die in het jaarverslag
opgenomen wordt. Tevens dient de penningmeester te zorgen voor een goede overdracht van de
financiën naar zijn opvolger. Na het bestuursjaar neemt de penningmeester voor twee jaar plaats in
de kascommissie.

2.4 Commissaris Intern - Joëlle de Jong

De commissaris intern verzorgt grotendeels de communicatie met de contribuanten en
de studenten Kunstgeschiedenis. De verschillende sociale media zoals Instagram en
Facebook worden gebruikt als communicatiemiddelen met elk hun eigen doel en
publiek. Ook beheert de commissaris intern de website van Stichting Art. Deze wordt
door haar up-to-date gehouden en zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor
contribuanten en andere geïnteresseerden. Tot slot is de commissaris intern sinds vorig jaar
hoofdverantwoordelijke voor het bijhouden van het archief.
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2.5 Commissaris Extern - Charlotte Donkers

De commissaris extern verzorgt de communicatie tussen Stichting Art en de buitenwereld. Zij is
verantwoordelijk voor de connectie tussen de stichting en andere instanties, zoals de andere
studieverenigingen van de Universiteit Utrecht, de zusterverenigingen en de Vrienden van Art. Ook
het werven en promoten van sponsoren behoort tot haar takenpakket, wat zij zal doen in
samenwerking met de acquisitiecommissie, waar zij voorzitter van zal zijn. Verder is de commissaris
extern aanwezig bij externe vergaderingen van VIDIUS en het maandelijkse SVO. In samenwerking
met zusterverenigingen organiseert zij KunstNed en is zij verantwoordelijk voor het regelen van de
boekverkoop. Ook onderhoudt de commissaris extern het contact met de mastercoördinatoren.

2.6 Commissaris Onderwijs - Isis Meeuwissen

De commissaris onderwijs is het aanspreekpunt voor alle studenten met vragen, problemen of
andere opmerkingen. De commissaris onderwijs is de bemiddelaar tussen Stichting Art, de opleiding
en de Universiteit Utrecht. Daarnaast vertegenwoordigt zij de belangen van de studenten. In
samenwerking met de opleidingscommissie zorgt zij ervoor dat de cursusevaluaties serieus genomen
worden. Hiernaast organiseert de commissaris onderwijs in samenwerking met de Universiteit
Utrecht de open- en meeloopdagen en regelt alles rondom de docentenprijs. De commissaris
onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn om bij te kunnen dragen aan de vooruitgang van het
onderwijs, daarom zal een van haar taken zijn om de vergaderingen met de onderwijsdirecteur voor
te zitten. Dit jaar zal de educatiecommissie in plaats van de eerstejaarscommissie door de
commissaris onderwijs worden begeleid en daarnaast ook de introductiecommissie, onder andere
om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de eerstejaars.
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3. Kernpunten voorgaande jaren

Ter verantwoording van onze kernpunten en visie volgt eerst een kort overzicht van de
geraadpleegde documenten: het Driejarenplan 2019-2022, het Beleidsplan 2019-2020 en het
Jaarverslag 2019-2020.

3.1 Driejarenplan 2019-2022

Tijdens het 38ste jaar van Stichting Art volgen wij het Driejarenplan 2019-2022. De kernthema’s uit dit
plan zijn: toegankelijkheid, professionalisering en Ondersteuning Individuele Professionele
Ontwikkeling (OIPO). Tevens zijn de professionaliteitschecklist en een reflectie op het Driejarenplan
2016-2019 terug te vinden in het Driejarenplan 2019-2022. Hieronder worden de kernpunten kort
toegelicht:

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

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

C. Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO)
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OIPO is een begrip dat geïntroduceerd werd in het Driejarenplan 2019-2022. OIPO staat voor
Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling. Het begrip is tot stand gekomen naar
aanleiding van een aantal activiteiten die door het 36ste bestuur in het leven zijn geroepen en onder
de verzamelnaam OIPO geschaard konden worden. Met OIPO willen wij als Stichting Art een nuttige
en doelbewuste aanvulling zijn op de studie door middel van activiteiten die onderwerpen
aankaarten die niet in de reguliere studie aan bod komen.
OIPO is gericht op educatieve of carrière- en studiegerelateerde activiteiten die
contribuanten helpen op het gebied van zelfontwikkeling met het oog op de verdere studieloopbaan
en carrière. Het kernpunt OIPO wordt in twee categorieën opgedeeld: begeleiding tijdens de studie
en voorbereiding op de verdere studieloopbaan en carrière.

3.2 Beleidsplan 2019-2020

Het 37ste bestuur heeft zich tijdens het schrijven van het Beleidsplan 2019-2020 gebaseerd op het
Driejarenplan 2019-2022, het Beleidsplan 2018-2019 en het Jaarverslag 2018-2019. De kernpunten
die het 37ste bestuur heeft opgesteld (professionalisering, toegankelijkheid, verbreding en
duurzaamheid) en de toelichting daarvan, zijn terug te vinden in het Beleidsplan 2019-2020.

3.3 Jaarverslag 2019-2020

Het Jaarverslag 2019-2020 beschrijft de resultaten van het Beleidsplan 2019-2020.
Het 37ste bestuur heeft twee kernpunten uit het Driejarenplan 2019-2022 overgenomen in hun
beleidsplan, namelijk: professionalisering en toegankelijkheid. Het 37ste bestuur nam daarnaast twee
andere kernpunten in hun beleidsplan op, namelijk verbreding en duurzaamheid. Dit zijn de
belangrijkste realisaties van het Beleidsplan 2019-2020:
●

●
●
●
●
●

Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd die een toegevoegde waarde hadden aan de
studie en verdere loopbaan van de studenten: de lezing georganiseerd door de
symposiumcommissie, een lezing georganiseerd door het bestuur in samenwerking met de
Vereniging Nederlandse Kunsthistorici en diverse studieverenigingen of stichtingen van de
studie kunstgeschiedenis uit Nederland en een werkbezoek naar verschillende bedrijven in
Amsterdam georganiseerd door de carrièrecommissie. Daarnaast heeft de carrièrecommissie
een website opgezet met verhalen van mensen uit het werkveld, carrièretips en meer.
De commissies is een uniforme werkwijze aangeleerd.
Er is een start gemaakt met de aanleg van een archief.
De alumnicommissie is op nieuw vormgegeven.
Er zijn zes activiteiten op het Art-kantoor georganiseerd.
De activiteiten zijn toegankelijker gemaakt door beter rekening te houden met de tijden en
prijzen van activiteiten.
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●
●

●

De zichtbaarheid van activiteiten is vergroot door te promoten op verschillende fora.
De zichtbaarheid van Article is vergroot door goed te promoten en hun tijdschriften duidelijk
zichtbaar te maken op kantoor.
Het contact met andere verenigingen en/of stichtingen is uitgebreid. Er zijn samen
activiteiten georganiseerd.
Het Art-kantoor is duurzamer gemaakt. Er zijn verschillende afvalbakken op kantoor
geplaatst met als doel het scheiden van afval. Daarnaast is het aantal wegwerpbekertjes
beperkt door meer mokken en glazen op het kantoor te zetten. Daarnaast is er een limiet
gekomen aan het aantal geprinte posters voor activiteiten
Er is begonnen met de overstap naar Triodos Bank.

4.

Kernpunten en concrete uitwerking

●
●

Voor de vorming van ons beleid hebben we gekeken naar het Driejarenplan 2019-2022, de resultaten
van het Beleidsplan 2019-2020 en het Jaarverslag van 2019-2020. Daarnaast hebben we ook gekeken
naar de meest recente halfjaarlijkse enquête van het 37ste bestuur. We bouwen voort op de visies en
plannen van het 37ste bestuur en hebben daaraan onze eigen ideeën toegevoegd.

4.1 Professionalisering
Het kernpunt professionalisering is overgenomen uit het Driejarenplan 2019-2022, met als doel om
als stichting professionaliteit uit te stralen naar de buitenwereld, maar ook naar onze eigen
contribuanten. Daarnaast willen wij onze contribuanten de hand reiken om zichzelf op professioneel
gebied te ontwikkelen. Dit willen wij bereiken door hen in contact te brengen met het werkveld door
middel van diverse activiteiten. Het kernpunt professionalisering kan worden onderverdeeld in drie
punten:
A. Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO)
B. Professionalisering van Stichting Art op intern niveau
C. Professionalisering van Stichting Art op extern niveau
A. Ondersteuning Individuele Professionele Ontwikkeling (OIPO)
OIPO is gericht op educatieve, carrière- en studiegerelateerde activiteiten die contribuanten helpen
op het gebied van zelfontwikkeling. We willen op het gebied van activiteiten onder andere lezingen,
werkbezoeken, symposia en een carrièredag organiseren. Afgelopen jaar is er door de
carrièrecommissie een carrièrewebsite gemaakt, die wij in stand gaan houden en meer onder de
aandacht willen brengen.
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Tevens willen we meer in contact komen met masterstudenten. Dit streven we te bereiken
door ze uit te nodigen om voorlichting te geven over hun masters en door activiteiten te organiseren
die specifiek voor masterstudenten interessant zijn. Een voorbeeld hiervan zal de masteravond zijn,
waarin er vaardigheden worden behandeld die voor masterstudenten nuttig zijn in hun toekomstige
loopbaan. Dit zijn vaardigheden die voor bachelorstudenten (nog) geen noodzaak hoeven te zijn,
zoals het gebruik van Linked-In. Wij willen hiervoor medewerkers van de Universiteit Utrecht
inzetten, die gespecialiseerd zijn in deze vaardigheden.

B. Professionalisering van Stichting Art op intern niveau
Als studiestichting willen we naast een gezellige uitstraling ook onze serieuze kant laten zien. Dit
gaan we bereiken door een duidelijke structuur te hebben binnen de organisatie.
Zo willen we voldoende toezicht op commissies houden door de inwerkavonden van de commissies
tijdig te laten plaatsvinden en door te zorgen dat de begeleider bij de eerste aantal vergaderingen
aanwezig is om de commissie op weg te helpen. Dit is door het 37e bestuur ook uitgevoerd en had
een gewenst positief effect op de commissies.
De Google Agenda waarin commissies data voor activiteiten kunnen aanvragen werkt goed
en willen we behouden. Het aanvraagformulier waarin de commissies promotiemateriaal kunnen
aanvragen bij de beeldcommissie is daarentegen niet zichtbaar genoeg geweest. We gaan ervoor
zorgen dat dit formulier op elke Google Drive staat en volledig online in te vullen is, zodat het
makkelijker in te dienen is bij de beeldcommissie. Het formulier zal niet meer op papier in te dienen
zijn zodra het gedigitaliseerd is.
Er zijn af en toe misverstanden over de correcte spelling van Art-gerelateerde woorden. Om
dit te voorkomen gaan we het Roze Boekje op de Google Drive van elke commissie zetten.
Tot slot willen we zorgen dat er meer foto’s bij activiteiten worden gemaakt met de Artcamera. Hiervoor hopen we voornamelijk de leden van de beeldcommissie in te zetten. Dit
beeldmateriaal zullen we vervolgens als promotie op Facebook en op de website zetten. Zo houden
we de sociale media actueel en aantrekkelijk. Bij het beeldmateriaal wordt de AVG-wet in acht
gehouden. Via het inschrijfformulier hebben contribuanten toestemming kunnen geven voor het
maken van beeldmateriaal op eigen activiteiten voor intern gebruik en promotiedoeleneinden.
Mochten contribuanten geen toestemming hebben verleend, zullen foto’s en video’s waar zij op
staan ook niet gebruikt worden als promotie op Facebook en op de website. Daarnaast wordt op het
promotiemateriaal van activiteiten de volgende tekst vermeld: ‘Deelnemers van deze activiteit gaan
ermee akkoord dat beeldmateriaal wat gemaakt wordt tijdens deze activiteit, gebruikt kan worden
voor promotiedoeleinden van Stichting Art. Kijk voor meer informatie https://stichtingart.nl/art/statuten/.’.

C. Professionalisering van Stichting Art op extern niveau
Naar buiten toe is het ook belangrijk dat Stichting Art professioneel overkomt. De website zal daarom
meer up-to-date worden gehouden, met een actuele agenda en foto’s van activiteiten. Ook deze
foto’s zullen voldoen aan de AVG-wet. Dit sluit grotendeels aan bij de professionalisering op intern
gebied.
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Ook vinden we het als bestuur belangrijk dat er meer activiteiten in samenwerking met
andere studieverenigingen en studiestichtingen worden georganiseerd, zoals symposia en lezingen.
Op deze manier krijgen studenten ook contacten buiten de eigen studie. Hierover is meer te lezen in
het kernpunt diversiteit.
Tenslotte willen we aan externe partijen laten zien dat wij de maatregelen rondom COVID-19
naleven. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is dat we rekening houden met de maatregelen
van de overheid en van Universiteit Utrecht. Zo zullen we onze aanpak omtrent de maatregelen op
de website en in de promotie voor activiteiten op sociale media plaatsen. Ook in de infomails zal hier
aandacht voor zijn.

4.2 Toegankelijkheid
Als studiestichting is het belangrijk dat Stichting Art toegankelijk is voor iedereen. Met ‘iedereen’
wordt bedoeld: de bachelorstudenten, minorstudenten, (pre-)masterstudenten, internationale
studenten, docenten en alumni. Ook valt onder toegankelijkheid het contact tussen Stichting Art,
andere studieverenigingen, en de faculteit. Het 37ste bestuur der Stichting Art had dit ook als een van
hun kernpunten en wij bouwen graag op hun prestaties voort.
Het kernpunt toegankelijkheid kan worden onderverdeeld in drie punten:
A. Toegankelijkheid voor studenten
B. Toegankelijkheid alumni en (pre-)master studenten
C. Toegankelijkheid van activiteiten
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A. Toegankelijkheid voor studenten
De inschrijfprocedures bij Stichting Art willen wij graag makkelijker maken voor (aankomende)
eerstejaarsstudenten. Zeker omdat het Art-kantoor aan het begin van het jaar nog dicht is en
toekomstige contribuanten geen formulieren kunnen ophalen, willen we de inschrijfprocedure
volledig digitaliseren. Dit sluit ook aan bij het kernpunt duurzaamheid.
Hoewel de meeste activiteiten voorlopig nog online zijn, willen we het Art-kantoor
toegankelijk maken voor wanneer het weer open mag. Het Lucht je (H)Artje boekje willen we graag
houden en we gaan het vriendenboekje, dat afgelopen jaar is gerealiseerd door de beeldcommissie,
op het kantoor leggen. We willen de Art-ers aansporen om het vriendenboekje in te vullen. Dit is
voor alle contribuanten bedoeld en is een leuke manier om medestudenten beter te leren kennen.
Het is belangrijk voor ons dat de Art-ers weten dat het Art-kantoor een veilige omgeving is
om te studeren of juist een pauze te nemen van het studeren. Het kan een plek zijn om te kletsen,
maar ook een plek om advies te vragen aan medestudenten wanneer je tegen problemen aanloopt.
We willen graag dat iedereen zich er welkom voelt. Vanwege COVID-19 is het aan het begin van het
universiteitsjaar nog niet mogelijk om contribuanten op het Art-kantoor te ontvangen. Als vervanging
zullen wij een online variant organiseren via Microsoft Teams. Er zal in infomail van een code worden
gedeeld waarmee de contribuanten kunnen inloggen op het teams account.

B. Alumni en (pre-)master studenten
Ook dit jaar gaan we ons best doen om de alumni en (pre-)masterstudenten meer te betrekken bij
Stichting Art. Om dit te doen, behouden we de nieuwe vormgeving van de alumnicommissie die vorig
jaar is ingesteld. Deze commissie staat onder het toezicht van de secretaris.
We willen een master-bacheloravond organiseren, waarbij de bachelorstudenten en de
masterstudenten op een laagdrempelige manier met elkaar kennis kunnen maken. Premasterstudenten zijn vaak geen contribuant, daarom is er door de introductiecommissie
gestimuleerd dat zij wel in de Whatsappgroep zitten van de eerstejaarsstudenten kunstgeschiedenis
en twee mentoren hebben. Zo kunnen we hen beter bereiken en betrekken bij onze activiteiten.

C. Activiteiten
Door COVID-19 is het onzeker in hoeverre er fysieke activiteiten kunnen plaatsvinden in het komende
collegejaar. Toch hebben wij een aantal doelen gesteld, die wij zouden willen bereiken. Echter, we
zullen altijd rekening houden met de maatregelen van het RIVM en de Universiteit Utrecht om deze
activiteiten veilig te kunnen laten verlopen.
Allereerst willen we komend jaar overdag meer activiteiten organiseren op het Art-kantoor.
Dit is namelijk een toegankelijke plek voor al onze contribuanten, ook voor hen die nog geen kamer
hebben in Utrecht. Activiteiten op het Art-kantoor kunnen namelijk worden bijgewoond rondom de
collegetijden.
De commissiemarkt willen we dit jaar toegankelijker maken. Dit doen we onder andere door
filmpjes te maken met uitleg over de commissies. Elke begeleider legt uit wat zijn of haar commissie
inhoudt. Zo kunnen de (nieuwe) contribuanten heel vrijblijvend de commissies ontdekken. Tevens zal
er na de publicatie van de filmpjes een online commissieborrel plaatsvinden, waar contribuanten
vragen kunnen stellen over de commissies en waar wij hun enthousiasme hopelijk verder kunnen
aanwakkeren. Wij zouden de commissiefilmpjes en -borrel graag een nieuwe norm willen maken
voor de komende jaren.
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Tenslotte zullen we erop toezien dat de mentoren een actievere rol aannemen. Zij zijn nu
meer dan ooit het vaste aanspreekpunt van de eerstejaars. De mentoren zullen gestimuleerd worden
om activiteiten te organiseren met hun mentorgroep, zoals samen koffie drinken of een online
activiteit. Dit sporen we aan omdat we graag zouden zien dat de mentoren meer verbinding creëren
binnen de tutorgroep waar zij mentor van zijn. Dit jaar is er voor het eerst ook een door de
universiteit aangestelde student-assistent die buiten Stichting Art om activiteiten organiseert voor de
eerstejaarsstudenten. Wij zullen echter nauw met haar samen gaan werken.
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4.3 Diversiteit
Met het kernpunt diversiteit doelen wij op een op een divers aanbod van activiteiten, maar besteden
we ook aandacht aan de diverse interesses van onze contribuanten. Wij willen stimuleren dat onze
contribuanten hun eigen grenzen verleggen. Afgelopen jaren is er een breder programma gekomen
met als doelstelling een grotere verscheidenheid aan studenten aan te trekken en het verbreden van
de interesses van de contribuanten. Hierop willen wij voortborduren door middel van diverse
activiteiten, maar ook door meer te organiseren met andere studieverenigingen of studiestichtingen
om de interesses van onze contribuanten te verrijken.
Het kernpunt diversiteit kan worden onderverdeeld in drie punten:
A. Diversiteit van de activiteiten intern
B. Diversiteit van de activiteiten extern
C. Fysieke en online activiteiten
A. Diversiteit van de activiteiten intern
Wij willen dat er komend jaar meer samenwerking is tussen de verschillende commissies.
Ten eerste hopen wij dat dit resulteert in het gezamenlijk organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld
een kroegentocht door de eerstejaarscommissie en de feestcommissie. Daarnaast willen wij dat
commissies elkaar meer gaan helpen, onder andere op het gebied van promotie. We hebben
gemerkt dat er soms nog weinig mensen op activiteiten afkomen en wellicht zal dit helpen. Om deze
samenwerking te stimuleren komt er vanaf het begin van het jaar een appgroep met alle voorzitters
van de commissies. Deze groepschat is speciaal bedoeld om elkaar op weg te helpen en te
ondersteunen. Voorzitters kunnen met elkaar overleggen en er kunnen promotie berichten in
worden gestuurd om doorgestuurd te worden. Wij hopen dat deze samenwerking resulteert in een
hogere opkomst bij de activiteiten en gezamenlijke activiteiten.
Om een hogere opkomst te bereiken zal het bestuur zich meer inzetten voor de commissies.
Onder andere de commissaris intern zal in de Whatsapp groepen zitten van de eerstejaars,
tweedejaars, etc. zodat zij ook eventueel promotie berichten/materiaal voor commissies kan
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doorsturen. Het is al gebruikelijk dat het bestuur en de mentoren in verscheidene groepschats zitten,
maar wij willen benadrukken dat het alleen de taak van de commissaris intern is om
promotiemateriaal door te sturen en dat zij dus in elke chat aanwezig moet zijn.
Om aandacht te krijgen voor samenwerking tussen commissies en ze aan te sporen hier werk
van te maken, willen wij tijdens de commissie-inwerkdag uitgebreider bij dit kernpunt stilstaan. Aan
de commissie-inwerkdag zal een onderdeel toe worden gevoegd waarbij verschillende methoden
zullen worden besproken waarmee je binnen een activiteit andere commissies kunt verbinden.
Door een verbinding tussen commissies kunnen nieuwe en verschillende soorten activiteiten
worden gerealiseerd. Dit vergroot de diversiteit van de activiteiten.

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

C. Fysieke en online activiteiten
Door COVID-19 zijn in de afgelopen paar maanden veel evenementen geschrapt of aangepast.
Aangezien we niet weten wat de komende paar maanden de regelingen omtrent COVID-19 gaan zijn,
moeten wij hier als studiestichting rekening mee houden. Dit zal betekenen dat in blok 1, maar
misschien ook nog in blok 2 veel activiteiten online plaats gaan vinden. We gaan daarom online
borrels, filmavonden en pubquizzen organiseren. Wel moet hierbij vermeld worden dat we de
maatregelen van het RIVM rondom COVID-19 nauw zullen volgen en onze plannen hierop aanpassen.
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4.4. Duurzaamheid
Net als het 37ste bestuur der Stichting Art willen we het beleid van de Universiteit Utrecht in acht
nemen. In dit beleid is duurzaamheid een van de kernpunten. Het 35ste bestuur had duurzaamheid
ook in hun beleidsplan opgenomen. Wij zijn in overeenstemming met het 35ste en het 37ste bestuur
als het gaat over het belang van duurzaamheid. Vorig jaar zijn er al grote stappen gemaakt om
Stichting Art duurzamer te maken zoals de digitale contribuanten pas en de verschillende
prullenbakken op het Art-kantoor. Wij vinden dit mooie punten en zouden er graag een aantal aan
toe voegen.
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Wij hopen dit te bereiken aan de hand van de volgende drie punten:
A. Duurzaamheid op het Art-kantoor
B. Duurzaam eten
C. Duurzaam reizen
A. Duurzaamheid op het Art-kantoor
Het verduurzamen van Stichting Art begint natuurlijk op het Art-kantoor, waar we het gebruik van
papier en plastic willen terugschroeven. Dit gaan we onder andere doen door de inschrijfprocedure
te digitaliseren. Ook het aanvragen van promotiemateriaal bij de beeldcommissie willen we
makkelijker en duurzamer maken door dit formulier online beschikbaar te stellen voor alle
commissies. We zullen het formulier in de Google Drive van iedere commissie zetten zodat het
document makkelijk te vinden, in te vullen en te delen is.
We willen ook het scheiden van afval op kantoor duidelijker en makkelijker maken. Wegwerp
plastic is vanaf januari 2021 verboden in Nederland en we zullen er daarom voor zorgen dat het
herbruikbaar servies op het Art-kantoor beter zichtbaar is en ook gebruikt wordt bij de bakdagen.
Daarnaast werkt het concept van de mokken op het Art-kantoor goed. Afgelopen jaar werd er bijna
geen gebruik meer gemaakt van kartonnen bekertjes. Wij willen dit voortzetten en de contribuanten
motiveren om de meest milieuvriendelijke optie te kiezen.
B. Duurzaam eten
Samen met het Art-kantoor, willen we het eten dat aangeboden wordt door Art ook duurzamer
maken. De Groentetas is hier natuurlijk een goed voorbeeld van dat er al is. Deze willen we er graag
in houden, maar de tas moet wel toegankelijker worden. Hiermee bedoelen we vooral dat we
duidelijker willen communiceren hoe, waar en wanneer de Groentetas besteld en opgehaald kan
worden. Om de communicatie te verbeteren willen we onder andere de infomail en het
instagramaccount inzetten. Bovendien willen we graag recepten delen in onze infomail, zodat de
studenten ook weten wat ze met de verschillende ingrediënten uit de Groentetas onder andere
kunnen maken.
Veganistische opties zijn zowel goed voor het milieu, als belangrijk voor meerdere van onze
contribuanten. We willen bij de bakdag daarom meer veganistische baksels maken, denk aan
veganistische koekjes en brownies, maar ook hartige hapjes. Als er tijdens Art-borrels bittergarnituur
aanwezig is, willen we ervoor zorgen dat er ook veganistische bittergarnituur aanwezig is. Tevens
willen we bij evenementen (als er eten wordt aangeboden) ook hier veganistische opties aanbieden.

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

42

5. Commissies

5.1 Acquisitiecommissie
Coördinatie: Charlotte Donkers (commissaris extern)
Aantal: 4 personen (inclusief commissaris extern)

De acquisitiecommissie werft sponsoren voor Stichting Art, sluit deals voor de Art-pas en probeert
nieuwe Vrienden van Art te vinden. Deze taken sluiten aan bij het takenpakket van de commissaris
extern, die om deze reden de taak als voorzitter van de commissie zal vervullen. De commissaris
extern zal hierin worden ondersteund door de penningmeester, die al ervaring heeft met het werken
binnen de acquisitiecommissie.
De acquisitiecommissie kan door andere commissies worden benaderd als zij hulp nodig
hebben bij het werven van sponsoren voor bepaalde activiteiten. Ook houdt de commissie een lijst
bij van bedrijven en fondsen die Stichting Art in het verleden hebben gesponsord. Op die manier is er
altijd een bestand waarop de volgende commissies kunnen terugvallen ter inspiratie. Belangrijke
taken van de acquisitiecommissie zijn het regelen van de deals van de Art-pas en het onder de
aandacht brengen van deze deals bij de contribuanten. Om de zichtbaarheid van de commissie te
vergroten, zullen er ook andere activiteiten door deze commissie georganiseerd worden, zoals een
kledingruil en een veiling.

5.2 Alumnicommissie
Coördinatie: Fleurance van Wakeren (secretaris)
Aantal: 4 personen (inclusief secretaris)

Net als afgelopen jaar zal deze commissie gevormd worden als een samenwerking tussen het
bestuur, de contribuanten en de alumni van Art. De secretaris zal de hoofdverantwoordelijke zijn
voor deze commissie en daarom zal zij ook zitting nemen als voorzitter van de commissie.
Het takenpakket van de commissie zal bestaan uit het organiseren van twee activiteiten per
jaar. Hiervan zal één activiteit zich specifiek op de alumni richten, terwijl de andere activiteit zowel
voor alumni als Art-ers zal worden opengesteld. Hiermee willen wij ook het contact tussen de alumni
en Art-ers verbeteren. Om deze reden zullen de alumni ook op de hoogte gehouden worden door
middel van de alumni-infomail die zal worden opgesteld door de alumnicommissie en eens per twee
maanden verzonden worden. Het verzenden van de mail zal worden gedaan door de secretaris van
Stichting Art. Alumni dienen zich net als contribuanten aan te melden voor de aangeboden
activiteiten.

5.3 Article
Contactpersoon: Charlotte Donkers (commissaris extern)
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Aantal: 15 personen

Article is een wetenschappelijk kunsthistorisch tijdschrift gelieerd aan Stichting Art. Elk collegejaar
verschijnen er twee nummers. De redactie van Article wordt gevormd door
studenten en alumni. Het tijdschrift biedt zowel voor studenten en jonge alumni als
voor gerenommeerde vakgenoten een podium voor hun onderzoeksresultaten. De
zichtbaarheid van Article voor contribuanten is de afgelopen jaren verbeterd en wij
willen deze zichtbaarheid graag behouden.

5.4 Bakcommissie
Coördinatie: Pleun Oostwouder (voorzitter)
Aantal: 10 personen

De bakcommissie zorgt voor de lekkernijen op de bakdagen van Stichting Art. Op deze
dagen kan iedereen voor een kleine prijs genieten van de baksels die de commissie
heeft gemaakt. Normaliter vindt de bakdag vier keer per jaar plaats en wordt verzorgd door een
wisselende commissie. Dit jaar zal dat helaas door de reglementen rondom COVID-19 anders
verlopen. We waarborgen de gezondheid van onze contribuanten door de regelementen van het
RIVM en van de Universiteit Utrecht toe te passen. Dit betekent dat wij alleen in blok 3 en 4 een
bakdag zullen organiseren.
Aan het begin van het jaar wordt een verdeling voor de bakdagen vastgelegd en bekend
gemaakt. Op het Art-kantoor van Stichting Art is een bakbak beschikbaar waarin overgebleven
ingrediënten verzameld worden voor de volgende commissie. Het 34ste bestuur heeft destijds
bakbenodigdheden zoals een mixer en bakvormen aangeschaft, deze zijn ook op het Art-kantoor te
vinden. In de gedachte van duurzaamheid willen wij dit jaar meer veganistische lekkernijen maken
dan de voorgaande jaren. We zullen streven om op een bakdag 2 à 3 veganistische baksels te
hebben.

5.5 Beeldcommissie
Coördinatie: Joëlle de Jong (commissaris intern)
Aantal: 6 personen

De beeldcommissie dient ter ondersteuning van de promotie van Stichting Art. De
commissieleden verzorgen posters en flyers voor de evenementen van Stichting Art
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en haar commissies. Vaak zorgen zij ook voor andere digitale promotie, zoals
Instagramvierkantjes of Facebookbanners. Daarnaast wordt dit jaar meer nadruk gelegd op de taak
van de commissie om foto’s te maken bij excursies, feesten en andere activiteiten. De
beeldcommissie geeft in de jaaragenda van Gmail aan welk commissielid bij welk evenement
aanwezig is. Ze voorziet de website van beeldmateriaal en foto’s van de afgelopen borrels en
activiteiten.
Middels een (digitaal) formulier kunnen commissies opdrachten indienen bij de
beeldcommissie. Dit formulier willen we als bestuur dit jaar meer onder de aandacht brengen bij de
commissies, door het volledig digitaal invulbaar te maken en in de Google Drive van elke commissie
te zetten. Bij de commissie-inwerkdag aan het begin van het jaar zullen we de mogelijkheid voor het
indienen van opdrachten tevens benadrukken. We hopen dat deze commissie zo een goede start
beleeft en de rest van het jaar goed functioneert. Afgelopen jaar is er een Art-vriendenboekje
gemaakt door de beeldcommissie. Komend jaar zal deze commissie wederom een soortgelijk project
starten.

5.6 Carrièrecommissie
Coördinatie: David Koniuszek (penningmeester)
Aantal: 4 personen

Het doel van de carrièrecommissie van Stichting Art is om de contribuanten een beeld te
geven in welk soort werkveld hij of zij terecht kan komen na het afronden van de studie. Om dit doel
te bereiken organiseert de commissie tegen het eind van het jaar een carrièredag. Tijdens de
carrièredag worden er door de commissie een aantal sprekers uit de kunstwereld uit om te komen
vertellen over hun beroep. De commissie organiseert ook werkbezoeken, tijdens een werkbezoek
krijgen de contribuanten op locatie toelichting over verschillende beroepen in de kunst- en
cultuursector.
Er wordt van de carrièrecommissie verwacht dat deze minstens drie andere
activiteiten buiten de carrièredag organiseert. Het kan interessant zijn om te kijken naar de
educatieve kant in de kunstsector (bijvoorbeeld een universitair docent laten spreken over zijn of
haar baan en het opleidingstraject ernaar toe). Het kan tevens interessant zijn om masterstudenten
uit te nodigen die de bachelor studenten inhoudelijk kunnen voorlichten over hun masterkeuze.

5.7 Cultuurcommissie
Coördinatie: Charlotte Donkers (commissaris extern)
Aantal: 4 personen

Drie jaar geleden is de cultuurcommissie opgericht met het doel de contribuanten de mogelijkheid te
geven activiteiten over het hele culturele spectrum te kunnen organiseren. Een belangrijke taak voor
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deze commissie was daarnaast om de kleine reis te organiseren, aan het einde van het tweede blok.
Dit was altijd een lang weekend waarbij een binnen- of buitenlandse stad werd bezocht, en
studenten elkaar beter konden leren kennen en samen konden genieten van sociale en culturele
activiteiten. Helaas is het door COVID-19 nog niet mogelijk om aan het eind van het tweede blok al
met een grote groep studenten op reis te gaan. Wel hopen we dat de kleinereis later in het jaar zal
kunnen plaatsvinden. Omdat het plannen van de kleine reis afgelopen jaren de hoofdtaak van de
cultuurcommissie was in de eerste twee blokken, is ervoor gekozen om deze commissie dit jaar iets
anders in te vullen. Commissieleden zullen vooral museumbezoeken plannen, en daarnaast
onderzoeken welke culturele activiteiten (films, voorstellingen, concerten, etc.) er ondanks COVID-19
alsnog georganiseerd kunnen worden.

5.8 Educatiecommissie
Coördinatie: Isis Meeuwissen (commissaris onderwijs)
Aantal: 4 personen

De educatiecommissie organiseert elk blok een educatieve activiteit. Deze moet gerelateerd zijn aan
de opleiding kunstgeschiedenis, maar verder is de invulling hiervan relatief vrij. Naast deze
educatieve activiteit, organiseert de educatiecommmissie ook ieder blok traditiegetrouw de Art-bieb:
er wordt tijdens de tentamenperiode een lokaal gereserveerd, waar de Art-ers gedurende een
dagdeel zelfstandig of met elkaar kunnen studeren. Dit jaar zal er naar gestreefd worden om deze
enorm gewaardeerde activiteit vaker te laten plaatsvinden dan één keer per blok, zonodig online.
Een andere activiteit die van oudsher door de educatiecommissie wordt geregeld is de Diaquiz in
blok twee. Deze quiz is een speelse manier om de eerstejaars te helpen met het voorbereiden van
hun eerste Diatoets. Er zal dit jaar naar gestreefd worden om de Diaquiz niet alleen in blok twee,
maar ook in blok drie en vier te laten plaatsvinden.
Het vervallen van de lezingscommissie wordt opgevangen door de educatiecommissie, maar
daarnaast ook door de symposiumcommissie (5.15). Dit betekent dat educatiecommissie
verantwoordelijk is voor het organiseren van minimaal één lezing. Het idee is dat het onderwerp van
de lezing gerelateerd is aan de studie, maar dieper op een onderwerp ingaat dan de algemene
collegestof. In het meest gunstige geval belichten de lezingen nieuwe en interessante aspecten
rondom de kunstwereld. Het is daarin belangrijk een goede balans te vinden tussen onderwerpen
over oude en hedendaagse kunst. De educatiecommissie benadert zelf sprekers voor de lezingen. De
sprekers zijn vrijwel altijd mensen uit de kunstwereld, maar hun functies en de vakgebieden waarin
ze deskundig zijn kunnen zeer uiteenlopen.

5.9 Eerstejaarscommissie
Coördinatie: Fleurance van Wakeren (secretaris)
Aantal: 4 personen

Drie jaar geleden is de eerstejaarscommissie opgericht. Het is een toegankelijke commissie voor
eerstejaarsstudenten en een weg om meer betrokken te raken bij Stichting Art. De
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eerstejaarscommissie organiseert het eerstejaarsdiner, de familiedag en een kroegentocht.
Daarnaast is er ruimte voor een andere activiteit in overleg met het bestuur. Het eerstejaarsdiner is
uitsluitend bedoeld voor eerstejaarsstudenten, de mentoren en het bestuur. De familiedag en
kroegentocht zijn daarentegen ook toegankelijk voor ouderejaars.
De familiedag is bedoeld om een aantal familieleden en vrienden van de studenten een kijkje
te geven in het leven van een kunstgeschiedenisstudent. De familieleden volgen een minicollege,
worden bekend gemaakt met de inrichting van de studie en krijgen een rondleiding door de stad
Utrecht en de Universiteitsbibliotheek. Wegens COVID-19 is de familiedag niet doorgegaan, mocht
dit nogmaals voorkomen zou een online filmpje of dag een goed alternatief zijn.

5.10 Excursiecommissie
Coördinatie: David Koniuszek (penningmeester)
Aantal: 4 personen

De excursiecommissie van Stichting Art is verantwoordelijk voor het regelen van de grote
reis in de onderwijsvrije week tussen blok drie en blok 4. De commissie bepaalt de
bestemming, bedenkt het programma en regelt de accommodatie en het transport. De reis
wordt begeleid door één of meerdere docenten van de kunstgeschiedenis bachelor. Het is de
bedoeling dat er zowel sociale als educatieve evenementen worden bedacht. De
excursiecommissie is ook verantwoordelijk voor het regelen van de betalingen door de
contribuanten. Omdat er zoveel geld omgaat in deze commissie is er nauw contact tussen de
penningmeester van de commissie en de penningmeester van Art.

5.11 Expositiecommissie
Coördinatie: Joëlle de Jong (commissaris intern)
Aantal: 4 personen

Veel van onze studenten en docenten zijn naast de studie Kunstgeschiedenis ook op
praktische wijze kunstzinnig actief en sommigen zijn zelfs afkomstig van de
kunstacademie. Met deze commissie willen we laten zien dat kunsttheorie en -praktijk
samengaan. De expositiecommissie organiseert één keer per jaar een expositie
waarbij de kunstuitingen van onze studenten en docenten worden tentoongesteld.
Daarnaast kan de commissie nog maximaal drie activiteiten organiseren die de
creativiteit van de contribuanten stimuleren. De activiteiten kunnen worden gericht op
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de expositie en het is mogelijk de kunstwerken die tijdens deze activiteiten worden
gecreëerd, tentoon te stellen.

5.12 Feestcommissie
Coördinatie: Pleun Oostwouder (voorzitter)
Aantal: 4 personen

De feestcommissie is een overkoepelende commissie die verantwoordelijk is voor de
feesten die worden georganiseerd in samenwerking met andere studieverenigingen. De commissie is
namelijk mede verantwoordelijk voor het gala, Let’s Go!, Driftig en het eindfeest. Daarnaast wordt er
van de feestcommissie verwacht dat ze elk blok ook een activiteit voor alleen de contribuanten van
Stichting Art organiseren, zoals het kerstdiner, de eind-barbecue of bijvoorbeeld een karaoke avond.
De commissie werkt als een klankbord, waarin de commissieleden ideeën kunnen uitwisselen
over de feesten die ze organiseren en elkaar eventueel tips en feedback kunnen geven. Het
organiseren van deze activiteiten doet het commissielid natuurlijk niet alleen, maar samen met de
rest van de commissie. Uiteindelijk helpen alle commissieleden elkaar bij het organiseren van hun
activiteiten maar hebben ze ieder een eigen focus. Tenslotte wordt er van de feestcommissie
verwacht dat de commissieleden diensten zullen draaien op de feesten. In het begin zal de
coördinator vaak bij de vergaderingen aanwezig zijn om de commissieleden op weg te helpen.
De feesten in blok 1 en in blok 2 zullen waarschijnlijk door COVID-19 niet doorgaan. In plaats
van deze feesten zal de feestcommissie meer online activiteiten organiseren, zodat er nog steeds
festiviteiten zullen plaatsvinden.

5.13 Introductiecommissie
Coördinatie: Isis Meeuwissen (commissaris onderwijs)
Aantal: 4 personen

De introductiecommissie is ieder jaar verantwoordelijk voor de organisatie van de matchingsdagen,
de facultaire introductiedagen, de breekdag, en het introductiekamp van Stichting Art. Het soepel
laten verlopen van de introductie is van groot belang, hiervoor wordt er door de
introductiecommissie nauw samengewerkt met de docenten, de studieadviseur en de
opleidingscoördinator. Voor het introductiekamp is het aan de introductiecommissie om de
accommodatie, het plaatselijk museumbezoek en genoeg eten en drinken te regelen. Daarnaast is
het hun taak om de mentoren te kiezen. Wat dit jaar voorop wordt gesteld is ook een prominentere
aanwezigheid van deze mentoren, op de matchingsdagen en ook meer mentoractiviteiten.
De belangrijkste taak van deze commissie is communicatie. De eerstejaars moeten volledig
geïnformeerd zijn en enthousiast kunnen beginnen aan hun studie. Een ontzettend belangrijke taak
hierbinnen is het versturen van de briefpakketten naar alle aankomende eerstejaars. Deze pakketten
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omvatten onder andere het inschrijfformulier voor Stichting Art en voor het introductiekamp. De
communicatie omtrent het introductiekamp willen we dit jaar graag prominenter maken. Zo kunnen
we de aankomende contribuanten nog enthousiaster maken over het introductiekamp. Door de
nieuwe AVG-wet uit 2018 worden deze pakketten niet meer per post verstuurd, maar per mail. Het is
daarom van belang dat er door de introductiecommissie duidelijk naar de aankomende eerstejaars
wordt gecommuniceerd dat deze brief per mail komt.

5.14 Opleidingscommissie
Contactpersoon: Isis Meeuwissen (commissaris onderwijs)
Aantal: 4 personen

Aankomend jaar zal de opleidingscommissie uit twee bachelorstudenten bestaan en twee docenten
van de opleiding kunstgeschiedenis. Afgelopen jaren waren Annemieke Hoogenboom en Merlijn
Hurx de docent leden in deze commissie, dit jaar zal in plaats van Merlijn Hurx, Dirk van de Vijver het
andere docentlid zijn in de commissie. De studentleden zijn Eva Michiels en voormalig commissaris
onderwijs Maartje Hagenbeek. De huidige commissaris onderwijs zal geen officieel lid zijn van deze
commissie, maar zal wel de vergaderingen bijwonen en nauw contact houden, voornamelijk met de
studentleden van de opleidingscommissie.
Voor de medewerkers van de opleiding en de onderwijsdirecteur van het departement heeft
de opleidingscommissie een adviserende rol. Het toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs,
is de hoofdtaak van de opleidingscommissie. Dit gebeurt onder meer door het afnemen van de
online cursusevaluaties en deze te verwerken. De commissie verschaft ook inspraak in het onderwijs
door studenten, dit wordt gestimuleerd door de opleidingscommissie door studenten actief aan te
spreken en haar bestaan te promoten onder studenten. Het afgelopen jaar zijn de cursusevaluaties
aangekondigd in de infomail en werden de contribuanten door middel van de bakdag gestimuleerd
deze in te vullen. De fysieke bakdag zit er voorlopig nog niet in, daarom willen we het invullen van de
cursusevaluaties volgend jaar ook gaan verbinden aan de online activiteiten die gaan plaatsvinden in
het begin van het jaar.

5.15 Symposiumcommissie
Coördinatie: Pleun Oostwouder (voorzitter)
Aantal: 4 personen

De symposiumcommissie organiseert het jaarlijkse symposium van Stichting Art. Het symposium zal
in 2021 plaatsvinden en rondom één thema gevormd zijn dat voor zowel studenten oude kunst als
moderne en hedendaagse kunst interessant is.
Het is toegankelijk voor ieder die hierin geïnteresseerd is: contribuanten, alumni en
geïnteresseerden buiten Stichting Art.
Verder organiseert de symposiumcommissie tenminste één keer per jaar een
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interessante en verrassende lezing over een zelf te bepalen onderwerp. Dit is mede om het vervallen
van de lezingscommissie op te vallen. Voor de lezing gelden dezelfde voorwaarden als voor de lezing
van de educatiecommissie (zie 5.8)
Tenslotte is het de wens van het bestuur dat de symposiumcommissie de activiteiten ook
onder de aandacht van de (pre-)masterstudenten brengt. Dit kan behaald worden door de
activiteiten duidelijk en op tijd aan de (pre-)masterstudenten te verkondigen. Daarnaast kunnen een
aantal lezingen in het Engels gehouden worden zodat internationale studenten zich hier ook bij
kunnen aansluiten. Verder kan een samenwerking met andere studieverenigingen boeiende
symposia en lezingen opleveren, aangezien er dan gesproken zal worden over vernieuwende thema’s
die buiten het gebied van de kunstgeschiedenis liggen.

6. Financiën
Aan de start van het academisch jaar stelt de penningmeester een jaarbegroting op voor Stichting
Art. In deze begroting wordt het budget van de stichting verdeeld en hier wordt gedurende het jaar
zoveel mogelijk aan vast gehouden. Doorgaans wordt de begroting wel gecontroleerd en eventueel
aangepast indien nodig. Het aantal verwachte contribuanten is verhoogd door het grote aantal
eerstejaars studenten, maar ook door de verwachting dat de nieuwe studenten zich juist bij een
studiestichting aan gaan sluiten doordat er zo weinig fysieke colleges worden gegeven.
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In verband met de COVID-19 pandemie is er erg weinig zekerheid over de evenementen die
ieder jaar weer worden georganiseerd. De begroting is gebaseerd op die uit het Beleidsplan 20192020, maar er is rekening gehouden met de onduidelijke planning voor de rest van het jaar. De kleine
reis is vooralsnog afgeschaft, de cultuurcommissie krijgt hierdoor minder geld dan voorgaande jaren.
Het bestuur gaat er ook van uit dat er maar twee bakdagen kunnen worden georganiseerd, dus ook
de bakcommissie krijgt minder geld. Wel was er geld over van de introductiecommissie 2019-2020 en
de alumnicommissie 2019-2020, dit geld is weer in dezelfde commissies geïnvesteerd. Article gaf aan
dat ze meer geld konden gebruiken, dat is opgenomen in de begroting. Doordat er geen gebruikt
meer wordt gemaakt van Davilex verdwijnen deze kosten uit de begroting ten opzichte van vorig jaar.
In vergelijking met het afgelopen jaar is er meer geld begroot voor de commissies over het algemeen
in de hoop dat er, ondanks de beperkingen op het gebied van fysieke activiteiten, toch leuke en
interessante evenementen kunnen worden georganiseerd. Tevens gaat er meer geld naar de
excursiecommissie en de diesweek in de hoop dat deze evenementen gewoon door kunnen gaan.
De begroting wordt tijdens het ACO verder toegelicht voor de contribuanten. Voor het
halfjaarlijks ACO wordt de begroting aangepast in het licht van de omstandigheden ten tijde van dat
ACO, de begroting wordt daar dan ook besproken voor de contribuanten. De commissies van
Stichting Art dienen allemaal een eigen begroting te maken gebaseerd op de jaarbegroting 20202021 en deze worden gecontroleerd door de penningmeester. De commissies kunnen ook aanspraak
maken op verschillende fondsen voor extra geld of op het departementsgeld.
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7. Bijlage: jaarbegroting
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o
Bijlage 6.2 Driejarenplan vereniging/stichting 20192022
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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:

373839eee bestuur (studiejaar 2019-2020) bestuur (studiejaar 2020-2021)
bestuur (studiejaar 2021-2022)
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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

7.1.1

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 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
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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.
4. Informele kennismaking met Stichting Art en het werven van commissieleden
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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.
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,
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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:
Kunstgeschiedenis is binnen het departement nog steeds wat ondergesneeuwd. En nog steeds
bestaat het departementsbestuur uit historici, niet uit kunsthistorici, wat natuurlijk meespeelt in
59

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 oud-penningmeesters
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 geroepen
voor toezicht, maar puur voor advies. Hopelijk kunnen het driejarenplan en andere
toekomstvisies op deze manier consistenter worden uitgevoerd.
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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.

7.1.2

1.
Activiteit

3. Professionaliseringschecklist
Verplichtingen volgens het universitaire kader - voldoende/onvoldoende
Voldoende/
onvoldoende

Toelichting/criteria
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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

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

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

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.

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

Voldoende

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

Studiegroepjes/studiesessies

Maximaal
aantal
punten
2

Frequentie/vorm

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

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.

Matchingsdagen

3

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.

Meeloopdagen

3

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.

1.

Contact met (mede)zeggenschap – 8 pt.

Instantie

Maximaal
aantal
punten

Toelichting/criteria

Opleidingscommissie

3

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.

Faculteitsraad

2

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.

Student-assessor

3

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.

1.

Betrokkenheid studie-inhoudelijke ontwikkeling – 4 pt.
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Instantie

Maximaal
aantal
punten

Toelichting/criteria

Tutoren &
Student-docentactiviteit
en

2

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.

Opleidingscoördinator

2

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
aantal
punten

Toelichting/criteria

SVO

3

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.

VIDIUS

2

Stichting Art is lid van Vidius.
Er zijn altijd minstens twee bestuursleden van Stichting Art aanwezig
geweest bij de SVR van Vidius.

Zuster- en
broederverenigingen

2

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.

Betrokkenheid bij overige
samenwerkingsverbanden

1

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.
Activiteit

Speciaal beleid rondom eerstejaars – 6 pt.
Maximaal
aantal
punten

Toelichting/criteria
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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
commissie, met hulp van de commissaris onderwijs activiteiten
om de band tussen eerstejaars te versterken.

Mentoraat

2

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.
1.

Speciaal beleid rondom: - 22 pt.

Groepen/thema’s

Maximaal
aantal
punten

Toelichting/criteria

(pre-)Masterstudenten

4

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.

Internationalisering

3

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

●

●

●

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.

Diversiteit/inclusiviteit

2

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).

Duurzaamheid

4

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.

Studentwelzijn

2

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.

1.

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

Maximaal
aantal
punten

Frequentie/vorm

Witboeken/ draaiboeken/
overdrachtsdocumenten:
bestuur

2

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.

Raad van
Advies/Toezicht/Senaat

2

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.

Kascommissie

2

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.

Privacy

2

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.

ALV’s/ACO’s

2

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.

Acquisitieplan

2

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.

Administratie leden

2

Art heeft 232 contribuanten en 43 alumni. Dit zijn er in totaal 275.

Website en sociale media
(interne communicatie)

2

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.

Website, sociale media,
Linkedin (externe
communicatie)

2

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.
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Nieuwsbrief

1.

2

Stichting Art heeft een infomail die 1x in de twee weken verzonden wordt.

Diensten voor leden/contribuanten – 18 pt

Vorm

Maximaal
aantal punten

Frequentie/vorm

((Semi-)wetenschappelijk
) tijdschrift

2

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.

Vaste
ledenbijeenkomsten
(ontspannend)

2

Stichting Art organiseert een vaste tweewekelijkse borrel. Ook is elk blok een
TaArtdag waarbij contribuanten de baksels van de bakcommissie op kantoor
kunnen komen eten.

Stamkroeg/Vaste borrel

2

De vaste stamkroeg van Stichting Art is café Marktzicht. Wij hebben 1x in de
twee weken een borrel op de dinsdagavond.

Openingstijden
verenigingskamer

2

De openingstijden (elk blok hetzelfde):
maandag t/m donderdag: 10.00 - 17.00 uur
vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

Merchandise

2

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.

Kortingdeals voor leden

2

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.

Persoonlijke ontwikkeling
leden

1

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’.

Familiedag

2

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, quizzes en borrels.

Boekenverkoop

2

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.

Overig

1

Extra punten als goed beargumenteerde diensten voor leden/contribuanten.
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8.

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:
8.1.1

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.
8.1.2

(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.
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-

(Pre-)masterstudenten uitnodigen voor de commissiemarkt 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.

8.1.3

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
8.1.4

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
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
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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.
8.1.5

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.
8.1.6

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.
8.1.7

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 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
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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.
8.1.8

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.
8.1.9

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’

8.1.10

-

Voorbereiding op na de studie

Het voortzetten van carrière gerelateerde activiteiten zoals werkbezoeken, symposia, het
bezoeken van musea, kunstbeurzen en galeries, en de carrieredag.
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-

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.

-

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
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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.
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
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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.

9.

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

<Voeg deze bijlage toe>
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