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1. Voorwoord 

Sinds 1983 is Stichting Art de studiestichting van de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit 

Utrecht. De afgelopen jaren hebben in totaal 32 besturen zich ingezet voor het behoud en de ont-

wikkeling van de stichting. Wij als 33ste bestuur hebben dit studiejaar voort gebouwd op de behaalde 

resultaten van onze voorgangers en daarnaast onze eigen bijdrage geleverd om nieuwe resultaten 

en een verdere ontwikkeling van de stichting te verwezenlijken. De rode draad van het Driejarenplan 

2013 – 2016 dat werd opgesteld door het 31ste bestuur en het Beleidsplan 2014 – 2015 en het 

Jaarverslag 2014 – 2015 die beide werden opgesteld door het 32ste bestuur zijn meegenomen bij het 

schrijven van het beleid dat we dit jaar hebben uitgevoerd. 

 In dit jaarverslag bespreek ik namens het 33ste bestuur de belangrijkste zaken, hoogte- en 

dieptepunten van ons bestuursjaar. Dit doe ik – zoals alle studieverenigingen – aan de hand van de 

professionaliseringschecklist, het door ons opgestelde Beleidsplan 2015 – 2016 met de bijbehorende 

kernpunten, het Driejarenplan 2013 – 2016 en het jaaroverzicht van alle activiteiten die het afgelo-

pen jaar door Stichting Art werden georganiseerd. Tot slot zal ook de door de penningmeester op-

gestelde eindafrekening worden getoond. 

 We hebben ons het afgelopen jaar met ontzettend veel plezier en toewijding ingezet voor de 

stichting en ondanks dat we het heel erg gaan missen, hebben we er alle vertrouwen in dat onze 

opvolgers de stichting met een gezonde dosis nieuwe energie wederom naar een hoger niveau tillen. 

Bij dezen willen we alle contribuanten nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme 

het afgelopen studiejaar en wensen we het 34ste bestuur veel succes, maar bovenal enorm veel 

plezier met hun bestuursjaar. 

 

Robin Raaijmakers 

Namens het 33ste bestuur der Stichting Art   
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2. Algemene Informatie 
 

Naam vereniging/stichting  Stichting Art 

Gekoppeld aan opleiding  Kunstgeschiedenis 

Postadres    Drift 6, 3512 BS, Utrecht 

Vestigingsadres   Drift 21, kamer 1.02, Utrecht 

Mail/website    bestuur@stichting-art.nl/www.stichting-art.nl 

Telefoon    030-2535211 

Oprichtingsdatum   17 mei 1983 

Openingstijden bestuurskamer   Maandag t/m donderdag, 10:00 – 17:00   

 

Bestuursleden en bijbehorende functies 

 

Robin Raaijmakers Voorzitter 

Annette Knol  Secretaris 

Liza Kerlen  Penningmeester 

Thomas Dievelaar Commissaris Intern/Extern 

Eveline Rog  Commissaris Onderwijs 

 

 

Commissies en commissieleden 

 

Intern 

 Activiteitencommissie (4 leden) 

 Alumnicommissie (5 leden) 

 Article, tijdschrift (10 leden) 

 Acquisitiecommissie (3 leden + 1 bestuurslid) 

 Beeldcommissie (5 leden) 

 Bakcommissie (4 leden, wisselt 4x per jaar, in totaal 16) 

 Carrièredagcommissie (4 leden) 

 Educatiecommissie (4 leden) 

 Excursiecommissie (4 leden) 

 Expositiecommissie (4 leden) 

 Familiedagcommissie (4 leden) 

 Feestcommissie (4 leden) 

 Introductiecommissie (3 leden+ 1 bestuurslid) 

 Lezingencommissie (4 leden) 

 Symposiumcommissie (4 leden) 

 

Extern 

 A5 (1 lid)* 

 Galacommissie (1 lid)* 

 KunstNed (1 bestuurslid)* 

 Let’s GO! Commissie (1 lid)* 

 Opleidingscommissie (3 leden + 1 bestuurslid) 

 

 

Aantal contribuanten: 274 

Peildatum: 23 juli 2016 

 

 

 

*Vormen samen de Feestcommissie.  

mailto:bestuur@stichting-art.nl
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3. Professionaliseringschecklist 
 

Toelichting: op basis van deze checklist zijn punten te verdienen die mee zullen spelen bij de ver-

deling van de bestuursbeurzen. Toelichting zo kort mogelijk. Gebruik ✔.  

 
Contact met - 25 pt 

Instantie  Frequentie/vorm 

OC      ✔ De commissaris Onderwijs onderhoudt actief con-
tact met de Opleidingscommissie. Daarnaast zat 

onze penningmeester afgelopen studiejaar zelf in 

de OC, waardoor er veel contact was. De conti-
nuïteit van de OC wordt gewaarborgd door de zit-

ting van twee jaar van sommige OC-leden. 

Tutoren ✔ Door middel van de introductieperiode en introduc-

tiecommissie is er goed contact tussen Stichting 
Art en tutoren.  

Docenten ✔ Docenten spreken geregeld op lezingen, symposia 

en begeleiden regelmatig activiteiten. Door het 

kleine docententeam is goed contact mogelijk. 

Opleidingscoördinator ✔ Bij de introductieperiode en open dagen is er re-
gelmatig contact met de opleidingscoördinator, 

Victor Schmidt. Vanaf volgend jaar zal Martine 

Meuwese zijn stokje overnemen. Met Martine is er 
tot nu toe goed contact. 

Onderwijsdirecteur ✔ Eens in de zes weken hebben we een gesprek met 

Leen Dorsman, daarnaast kunnen we altijd op af-
spraak bij hem terecht. 

Domein-/departementshoofd ✔ Dit contact verloopt in principe via de onderwijsdi-
recteur, maar kan eveneens direct op afspraak. 

Faculteitsraad ✔ Voornamelijk via de SVO’s, daarnaast op afspraak. 

Faculteitsbestuur (student-assessor) ✔ Voornamelijk via de SVO’s, daarnaast op afspraak. 

VIDIUS ✔ De voorzitter en commissaris Intern/Extern bezoe-

ken regelmatig de VIDIUS-bijeenkomsten. 

Zusterverenigingen ✔ Via KunstNed, informele borrels en gemeenschap-
pelijke activiteiten ontmoeten we onze zustervere-

nigingen regelmatig. 

 

Speciaal beleid rondom - 25 pt 

Groep  Vorm 

Scholieren/toekomstige studenten ✔ Door middel van meeloopdagen en voorlichtings-

dagen wordt contact gezocht met toekomstige 
studenten. 

Eerstejaars ✔ We beseffen ons dat eerstejaars de meest belang-

rijke contribuanten zijn om de stichting te laten 
draaien. Aan het begin van het jaar hebben we 

een introductiekamp en een commissiemarkt. Be-

leid is dat in elke commissie minstens één eerste-
jaars contribuant plaatsneemt. 

Masterstudenten ✔ Masterstudenten worden evenveel betrokken bij 

de activiteiten als bachelorstudenten, dit proberen 

we te bewerkstelligen door masterstudenten waar 
mogelijk in een commissies te plaatsen. 

Alumni (bestand/commissie/aangepast lid-

maatschap/aparte vereniging) 
✔ De alumnicommissie organiseert activiteiten speciaal 

voor alumni. Het alumnibestand is gedigitaliseerd. Ook 
is er een speciaal lidmaatschap: alumni betalen € 10,- 
i.p.v. € 15,- contributie per jaar. In samenwerken met 
het departementen proberen we een duidelijk overzicht 
te krijgen van alle alumni en in de toekomst een grote 
activiteit te organiseren. 

Faculteitsbreed (SVO, e.d.) ✔ De voorzitter gaat met de commissaris Intern/Extern 
naar bijeenkomsten georganiseerd door SVO en SVR. 
Ook wordt er getracht contact te houden met de facul-
teitsraad. 
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Opleidingsgerelateerd (al dan niet in samenwerking) – 25 pt 

Activiteit  Frequentie/vorm 

Meeloopdagen ✔ Minimaal vier keer per jaar vindt er een meeloop-

dag plaats, georganiseerd door de commissaris 

Onderwijs en begeleid door eerstejaars studenten. 

Introductieweek ✔ De introductieweek wordt georganiseerd door de 
introductiecommissie van Art, in nauwe samenwer-

king met de studieadviseur en opleidingscoördina-

tor. 

Matching ✔ Wordt eveneens georganiseerd door de introduc-
tiecommissie in nauwe samenwerking met de stu-

dieadviseur en opleidingscoördinator. 

Studiegroepjes ✔ Studentmentoren bieden hulp bij studeren en rich-

ten studiegroepjes op. Daarnaast zijn studenten al-
tijd welkom op het kantoor van de stichting als ze 

hulp nodig hebben bij het studeren. Hier zijn be-

stuursleden of andere studenten aanwezig die hulp 
kunnen bieden. 

Onderwijsevaluaties/inspraakplatform ✔ We hebben dit jaar twee keer een onderwijsge-

sprek gehad, waarbij samen met alle medewerkers 

van het departement en studenten van geschiede-
nis en kunstgeschiedenis werd gesproken over de 

kwaliteit van het onderwijs en mogelijke verbeter-
punten. 

 

Overdracht, toezicht en continuïteit: professionalisering algemeen – 10 pt 

Vorm  

Witboeken/draaiboeken/overdrachtsdocumenten: bestuur ✔ 

Witboeken/draaiboeken/overdrachtsdocumenten: commissies ✔ 

Raad van Advies/Toezicht/Senaat ✔ 

Kascommissie ✔ 

Archiveringssysteem ✔ 

ALV’s/ACO’s ✔ 

Sponsoring ✔ 

 

Diensten – 10 pt  

Vorm  

Tijdschrift ✔ 

Wetenschappelijk tijdschrift ✔ 

Boekverkoop ✔ 

Stamkroeg: Nieuwe Dikke Dries ✔ 

Vaste borrel: Tweewekelijks ✔ 

Merchandise ✔ 

 

 

Online aanwezigheid – 5 pt 

Medium  

Website ✔ 

Facebookpagina ✔ 

Linkedin-groep ✔ 

Twitterpagina ✔ 

Nieuwsbrief ✔ 

Overig: Youtube ✔ 

Overig: Instagram ✔ 

 
 

Totaal: 100 punten 
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4. Realisatie beleidsplan  

 
Toelichting: reflectie van max. 2 pagina’s op het afgelopen jaar, behaalde successen en overge-

dragen taken aan opvolgers. 

 

4.1 Eigen beleidsplan 

 

We hebben als 33ste bestuur in augustus 2015 ons beleidsplan geschreven. Daarbij heb-

ben we de kernpunten uit het Driejarenplan 2013 – 2016 en het Beleidsplan 2014 – 2015 

meegenomen. We kozen ervoor om de kernpunten uit de bovengenoemde plannen om 

te vormen tot een concreter geheel van drie kernpunten: verdieping, communicatie en 

toegankelijkheid. Voor elk kernpunt formuleerden we concrete maatregelen aan de hand 

van onze eigen bevindingen en het Jaarverslag 2014 – 2015 om tot een zo optimaal 

mogelijke realisatie van het Driejarenplan 2013 – 2016 te komen (wordt nader besproken 

bij 4.2.). Hieronder wordt per kernpunt besproken op welke manier en in hoeverre de 

concrete maatregelen en/of veranderingen zijn gerealiseerd. 

 

1. Verdieping 

In vrijwel alle plannen die werden opgesteld in de jaren voor ons bestuursjaar werd 

ingezet op verbreding, maar we merkten dat er rekening moest worden gehouden met 

het feit dat we slechts tot bepaalde grenzen kunnen verbreden – we zijn immers een 

kleine studie, hebben een beperkt aantal contribuanten en zeker de actieve contribuan-

ten zijn schaars. Activiteiten werden niet altijd druk bezocht en het was soms lastig om 

commissies te vullen. We verkozen dus kwaliteit boven kwantiteit en verdieping boven 

verbreding. Activiteiten moesten een toegevoegde waarde hebben naast het studiepro-

gramma, waardoor het aantrekkelijker zou worden voor een grotere groep contribuan-

ten. Daarnaast riepen we maar twee nieuwe commissies in het leven: de Feestcommissie 

en de Acquisitiecommissie. De overige commissies hielden we hetzelfde, zodat we deze 

konden perfectioneren en waar nodig hervormen. 

 

Overzicht van concrete maatregelen aangaande het kernpunt verdieping: 

 

Concrete maatregel/verandering Gerealiseerd/toelichting 

De Activiteitencommissie organiseert een 

van te voren vastgesteld aantal activitei-

ten per jaar. Op deze manier hopen we 

te voorkomen dat onze contribuanten 

overspoeld worden met activiteiten. Door 

minder activiteiten te organiseren, hopen 

we dat de opkomst hoger wordt. 

Dit punt is gerealiseerd. De Activiteiten-

commissie heeft niet teveel activiteiten 

georganiseerd en de opkomst was op één 

activiteit na hoog (gebaseerd op het ge-

middelde aantal deelnemers van activi-

teiten in de voorgaande jaren bij Stich-

ting Art). 

Voor de overige commissies die activitei-

ten organiseren stellen we eveneens een 

minimum en maximum aantal te organi-

seren activiteiten vast. Denk hierbij aan 

de Expositiecommissie. Dit eveneens om 

Dit punt is gerealiseerd. 
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te voorkomen dat er teveel activiteiten 

tegelijkertijd plaatsvinden. 

Activiteiten die worden georganiseerd 

zijn verdiepend van karakter. Denk aan: 

workshops bij de Educatiecommissie, ar-

beidsoriëntatie bij de Activiteitencom-

missie, creatieve workshops bij de Expo-

sitiecommissie en lezingen in samenwer-

king met andere studieverenigingen.  

Dit punt is gerealiseerd. Voor exacte cij-

fers zie het jaaroverzicht. 

We concentreren de commissieleden die 

feesten organiseren in de Feestcommis-

sie. Doordat de Feestcommissie nu werkt 

als een klankbord, kunnen de commis-

sieleden meer inhoud geven aan hun 

commissietaak. 

 

Dit punt is gerealiseerd, maar was geen 

succes. De commissie is helaas niet bij el-

kaar gekomen dit jaar en voelde hier ook 

weinig voor. Het is aan te raden dat het 

volgende bestuur actief op zoek gaat naar 

een manier/oplossing om een dergelijke 

commissie wel werkend te krijgen. 

De borrel die om de week plaatsvindt, 

zal af en toe een themaborrel worden. 

Denk hierbij aan een ‘broers en zussen 

borrel’ en een ‘docenten borrel’. Door 

meer verdieping te geven aan de borrels 

hopen we dat hier eveneens meer contri-

buanten op af komen.  

Dit punt is gerealiseerd. We hebben ver-

schillende themaborrels georganiseerd en 

er zijn over het algemeen ook meer con-

tribuanten naar de borrels gekomen. 

We richten een Acquisitiecommissie op 

die meer geld in het laatje moet bren-

gen. Het aantal contribuanten loopt te-

rug en we zouden graag meer verdie-

pende activiteiten organiseren. Het orga-

niseren van verdiepende activiteiten ver-

eist in sommigen gevallen een financiële 

bijdrage, dus een Acquisitiecommissie 

die hierin de commissaris Intern/Extern 

begeleidt zou gewenst zijn. 

Dit punt is gerealiseerd. De oprichting 

van de Acquisitiecommissie was een 

groot succes. De commissieleden waren 

aanvankelijk nog zoekende naar de beste 

invulling van de commissie, maar aan het 

eind van het jaar liepen de zaken redelijk 

strak. We willen dan ook als advies aan 

het volgende bestuur meegeven om met 

deze commissie door te gaan en de ac-

quisitie naar een hoger niveau te tillen. 

 

2. Communicatie 

Het kernpunt communicatie werd eveneens vaker genoemd in de beleidsplannen en het 

driejarenplan van onze voorgangers. Wij vonden het voornamelijk belangrijk dat er op 

tijd en helder gecommuniceerd werd met alle betrokkenen van Stichting Art. Daarnaast 

vonden we het van belang dat commissies onderling communiceerden en dat er binnen 

commissies goed gecommuniceerd werd. Natuurlijk was de communicatie binnen het 

bestuur, tussen bestuur en contribuanten, tussen bestuur en commissies, tussen Stich-

ting Art en alumni, tussen bestuur en Departement, SVO, VIDIUS en docenten ook heel 

belangrijk.  

 

Overzicht van concrete maatregelen aangaande het kernpunt communicatie: 

 

Concrete maatregel/verandering Gerealiseerd/toelichting 

Een goed functionerende jaaragenda via 

Gmail, waardoor de communicatie tussen 

Dit punt is gerealiseerd. We hebben aan 

het begin van het jaar een Gmail agenda 

aangemaakt en de commissies hier voor-

lichting over gegeven. Door het gebruik 
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het bestuur en commissies, maar even-

eens tussen commissies onderling voor-

uitgaat.  

 

van de Gmail agenda hielden we over-

zicht en werd de communicatie helder-

der. 

Evenementen minimaal twee weken van 

te voren aankondigen.  

 

Dit punt is gerealiseerd. Dit is via de 

infomail altijd gelukt en via Facebook na-

genoeg altijd gelukt.  

Borrels minimaal één week van te voren 

aankondigen.  

 

Dit punt is gerealiseerd. Dit is via de 

infomail altijd gelukt en via Facebook na-

genoeg altijd gelukt.  

De website wordt up-to-date gehouden. 

We hebben gemerkt dat dit een lastig 

punt was voor het vorige bestuur. We 

zullen proberen hier meer aandacht aan 

te schenken.  

 

Dit punt is gerealiseerd, maar helaas 

deels in het water gevallen. We waren 

een heel eind op weg, maar tot onze ver-

bazing werd de website www.stichting-

art.nl gehackt. We zijn als bestuur – met 

de nodige hulp van buitenaf – ontzettend 

lang bezig geweest om de site weer in de 

lucht te krijgen. Dit kan gezien worden 

als een van de grootste dieptepunten uit 

ons bestuursjaar. Ondanks dat we er zelf 

weinig aan hadden kunnen doen, was 

het wel een ongewenste situatie die we 

niet snel en effectief onder controle kon-

den krijgen. We hebben inmiddels een 

back-up laten maken van de website en 

de kandidaats secretaris, commissaris in-

tern en commissaris extern zullen het 

gebruik van de website en de back-up 

zowel mondeling als schriftelijk duidelijk 

uitgelegd krijgen tijdens hun overdracht. 

Social media wordt up-to-date gehou-

den. We willen graag nog meer uit ons 

Twitter-, Instagram- en Facebookaccount 

halen.  

Dit punt is gerealiseerd.  

Er wordt een informele kennismaking ge-

organiseerd met Stichting Art voor alle 

eerstejaars. Hier wordt ook informatie 

gegeven over alle commissies en er zal 

minimaal één afgevaardigde per commis-

sie aanwezig zijn om te enthousiasmeren 

en vragen te beantwoorden. Hiermee ho-

pen we duidelijk naar de eerstejaars te 

communiceren wat Stichting Art inhoud 

en bevorderen we het contact tussen 

eerstejaars en ouderejaars.  

Dit punt is gerealiseerd en was een groot 

succes. Veel eerstejaars hebben aanslui-

ting gevonden bij Stichting Art en de 

commissies waren goed bezet. We willen 

dan ook meegeven aan het volgende be-

stuur om wederom een informele kennis-

making te organiseren om de binding 

met de eerstejaars te optimaliseren. 

 

We nemen als bestuur de Alumnicom-

missie voor onze rekening. Er moet veel 

gebeuren aan deze commissie en de ta-

ken die daarvoor verricht moeten wor-

den, zijn taken die de meeste contribu-

anten niet plezierig vinden. We zullen 

onder anderen vanuit het bestuur een in-

formatiemail naar de alumni versturen, 

zoals we dat al een aantal jaar naar de 

nog studerende contribuanten doen. Op 

Dit punt is gerealiseerd, maar helaas niet 

echt een groot succes. We hebben er als 

bestuur alles aan gedaan om een nieuw 

alumnibeleid op poten te zetten. Er bleek 

echter veel achterstand te zijn wat niet 

binnen één jaar weggewerkt kon worden. 

We hebben het alumnibestand nu wel op 

orde, we hebben meerdere infomails ge-

stuurd en we hebben met het departe-

ment afspraken gemaakt voor een 

http://www.stichting-art.nl/
http://www.stichting-art.nl/
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deze manier hopen we het contact tus-

sen Stichting Art en de alumni te bevor-

deren. Voorgaande jaren is gebleken dat 

een activiteit speciaal voor alumni niet 

doeltreffend was. We trachten dus meer 

samen te werken met de Lezingencom-

missie, Symposiumcommissie en Carriè-

redagcommissie, zodat er wel mogelijk-

heden zijn voor alumni om deel te ne-

men aan activiteiten.  

alumni activiteit die volgend jaar gereali-

seerd kan worden. We adviseren het vol-

gende bestuur dan ook vanaf het begin 

druk bezig te gaan met het alumnibeleid 

en het departement hier bij te betrekken 

om in het studiejaar 2016 – 2017 een 

mooie activiteit neer te zetten waar zo-

wel Stichting Art als het departement 

iets aan hebben.  

 

We organiseren twee keer per jaar een 

voorzittersvergadering: één rond novem-

ber en één rond april. Hiermee is het 

32ste bestuur gestart en wij willen dit 

graag iets verder uitbreiden, zodat de 

communicatie tussen de commissies on-

derling wordt versterkt en er tips en ad-

vies kan worden gedeeld. 

Dit punt is gerealiseerd. 

We maken in samenwerking met de 

Beeldcommissie een Art-promotiefilmpje. 

Dit bevordert de communicatie tussen 

Stichting Art en niet-contribuanten. 

 

Dit punt is gerealiseerd. Er zijn dit jaar 

meerdere filmpjes gemaakt. Bijvoorbeeld 

van de kleine reis naar Aken en het pro-

motiefilmpje van onze merchandise. Het 

is nog even afwachten of er ook daad-

werkelijk tijd is om nog een promotie-

filmpje van het hele studiejaar te maken. 

We maken een duidelijk format voor 

overdrachtsdocumenten. Het 29ste be-

stuur heeft ervoor gepleit dat er over-

drachtsdocumenten komen. Wij zouden 

hier graag een standaard format voor 

aanleveren, zodat in het vervolg altijd 

alle informatie compleet is.  

Dit punt is gerealiseerd. In samenwer-

king met de voorzitters van alle commis-

sies is er tijdens de laatste voorzitters-

vergadering uiteindelijk één format ge-

vormd voor de overdrachtsdocumenten. 

 

We stellen voor de commissies een de-

claratietermijn van één maand in. Hier-

door hopen we te voorkomen dat de 

penningmeester aan het eind van het 

jaar nog verscheidene declaraties moet 

achterhalen en overboeken.  

Dit punt is gerealiseerd. 

We communiceren als coördinator vanuit 

het bestuur met de commissies over wat 

de commissieleden van ons als coördina-

tor verwachten. Het kan zijn dat de ene 

commissie meer behoefte heeft aan co-

ordinatie dan de andere commissie. 

Dit punt is gerealiseerd. 

We communiceren als coördinator de be-

langrijkste punten uit het beleidsplan 

naar de commissies.  

Dit punt is gerealiseerd. 

We geven alle secretarissen uit de com-

missies een snelcursus met de Gmail 

agenda, zodat alle commissies hiermee 

aan de slag kunnen. 

Dit punt is gerealiseerd. 

Het beleidsplan wordt gedeeld op de 

website die voor iedereen toegankelijk is.  

Dit punt is gerealiseerd. 

We maken een feedback-bus waarin alle 

contribuanten tips, advies, klachten en 

Dit punt is gerealiseerd, maar was geen 

groot succes. De feedback-bus werd aan 
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ideeën mogen achterlaten. Dit bevordert 

de communicatie tussen de contribuan-

ten en het bestuur. 

het begin van het jaar nog regelmatig 

gebruikt, maar na een paar maanden 

werd het gebruik minder en werd de 

feedback-bus onzichtbaar. We zouden 

het kandidaatsbestuur dan ook adviseren 

om na te denken over een andere vorm 

van feedback geven.  

We richten de Acquisitiecommissie niet 

alleen op om meer geld in het laatje te 

brengen, maar tevens om de contacten 

en communicatie tussen sponsoren, 

commissies en het bestuur te regelen 

vanuit één centrale commissie. Op deze 

manier hopen we over te komen als één 

geheel: Stichting Art. Hierdoor moet het 

in de toekomst makkelijker worden om 

sponsoren te regelen.  

Dit punt is gerealiseerd. Zie het laatste 

punt in de tabel van het kernpunt verdie-

ping.  

 

We hebben gemerkt dat Article niet 

zichtbaar genoeg is voor onze contribu-

anten. We zouden de redactie van Article 

dan ook graag uitnodigen voor onze bor-

rels en activiteiten. Ook zouden we meer 

aandacht willen schenken aan Article in 

onze infomail en via ons Facebook-

account. Op deze manier hopen we het 

contact en de zichtbaarheid te bevorde-

ren. 

Dit punt is gerealiseerd, maar was geen 

groot succes. We hebben hard gepro-

beerd om Article bij de stichting te be-

trekken, maar helaas kwam het enthou-

siasme niet altijd van twee kanten. We 

adviseren het kandidaatsbestuur om aan 

het begin van het jaar om de tafel te 

gaan zitten met Article om te bespreken 

wat de verwachtingen en doelen zijn, zo-

dat er wellicht een betere samenwerking 

ontstaat tussen Stichting Art en Article. 

We hebben gemerkt dat de OC (Oplei-

dingscommissie) evenals Article niet 

zichtbaar genoeg is voor onze contribu-

anten. We zouden de commissie dan ook 

graag uitnodigen voor onze borrels en 

activiteiten. Ook zouden we meer aan-

dacht willen schenken aan de OC in onze 

infomail en via ons Facebookaccount. Op 

deze manier hopen we het contact en de 

zichtbaarheid te bevorderen. 

Dit punt is gerealiseerd, maar kan beter. 

De samenwerking met de OC was goed. 

Dit kwam mede omdat onze penning-

meester eveneens in de OC zat. Hierdoor 

werden er vaker berichten van de OC ge-

plaatst op social media en de infomail. 

Dit kan echter beter, want de OC is nog 

steeds een redelijk onzichtbaar orgaan 

voor veel contribuanten van Stichting 

Art.  

 

3. Toegankelijkheid 

Het kernpunt toegankelijkheid lijkt wellicht een beetje overschaduwd te worden door de 

kernpunten verdieping en communicatie, maar niets is minder waar. We hebben er vanaf 

het begin van het jaar naar gestreefd dat alle contribuanten van Stichting Art, maar ook 

studenten die geen lid waren, zich welkom voelden op de opleiding en bij de studiestich-

ting. We wilden graag het gevoel van een hiërarchie voorkomen. Contribuanten moesten 

het gevoel hebben dat ze ons konden vertrouwen en altijd bij ons terecht konden. We 

wilden er graag voor zorgen dat Stichting Art voor iedereen (lees: oud studenten, nieuwe 

studenten, ouderejaars en eerstejaars) iets toevoegt aan de studietijd en de tijd na het 

studeren.  
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Overzicht van concrete maatregelen aangaande het kernpunt communicatie: 

 

Concrete maatregel/verandering Gerealiseerd/toelichting 

We maken een Feedback-bus waarin alle 

contribuanten tips, advies, klachten en 

ideeën mogen achterlaten. Dit bevordert 

de communicatie tussen de contribuan-

ten en het bestuur.  

Dit punt is gerealiseerd, maar was geen 

groot succes. Zie punt 16 in de tabel van 

het kernpunt communicatie. 

De Educatiecommissie richt zich niet al-

leen op eerstejaars, maar ook op oude-

rejaars. We hebben de ambitie om een 

scriptieworkshop te realiseren. 

 

Dit punt is deels gerealiseerd. De Educa-

tiecommissie heeft zich meer op oudere-

jaars gericht en in samenwerking met de 

Activiteitencommissie een schrijfwork-

shop georganiseerd in Amsterdam. De 

beoogde scriptieworkshop moet nog 

even uitblijven tot volgend jaar. 

De Bakcommissie wordt een flexibele 

commissie die toegankelijk wordt voor 

iedereen. Als een student een commissie 

wil uitproberen, is dit de uitgelezen com-

missie waar dat mogelijk is.  

Dit punt is gerealiseerd. 

Het beleidsplan wordt gedeeld op de 

website die voor iedereen toegankelijk is.  

Dit punt is gerealiseerd. 

Er wordt een informele kennismaking ge-

organiseerd met Stichting Art voor alle 

eerstejaars. Hier wordt ook informatie 

gegeven over alle commissies en er zal 

minimaal één afgevaardigde per commis-

sie aanwezig zijn om te enthousiasmeren 

en vragen te beantwoorden. Hiermee ho-

pen we duidelijk naar de eerstejaars te 

communiceren wat Stichting Art inhoudt 

en bevorderen we het contact tussen 

eerstejaars en ouderejaars.  

Dit punt is gerealiseerd. Zie punt 6 in de 

tabel van het kernpunt communicatie. 

 

 

Zoals te lezen in de tabellen hierboven hebben we ontzettend veel punten van de aan 

het begin van het jaar opgestelde kernpunten weten te realiseren. De oprichting van de 

Acquisitiecommissie – dat als tip werd meegegeven door het 32ste bestuur –, het gebruik 

van de Gmail agenda, de informele kennismaking aan het begin van het studiejaar met 

de eerstejaars en het opgestelde format voor de overdrachtsdocumenten van de com-

missies kunnen worden gezien als hoogtepunten uit ons bestuursjaar. Uiteraard zijn er 

ook een aantal zaken die helaas niet zo zijn verlopen als wij hadden gehoopt. De perike-

len rond de gehackte website en het traag op gang komende alumnibeleid hadden we 

graag voorkomen. Ondanks deze twee tegenslagen, is het uiteindelijk wel gelukt om deze 

zaken opgelost mee te geven aan het 34ste bestuur, zodat zij met een schone lei van 

start kunnen in september.  

 

Naast deze vooraf opgestelde concrete maatregelen/veranderingen hebben we dit jaar – 

mede naar aanleiding van de herverdeling van de bestuursbeurzen en de moeilijkheden 

omtrent de website – besloten een Raad van Advies op te richten ter ondersteuning van 
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het zittende bestuur. Bovendien leek het ons ook verstandig om de penningmeester extra 

begeleiding te bieden, mocht dit gewenst zijn. Naast de Raad van Advies hebben we dus 

eveneens een Kascommissie opgericht. 

 

Raad van Advies 

In de Raad van Advies (Rva) zullen in totaal drie adviseurs zitten uit drie verschillende 

bestuursjaren. De adviseurs zijn altijd oud-bestuursleden die na hun bestuursjaar twee 

jaar plaatsnemen in de raad en worden gekozen door de zittende adviseurs. Met ingang 

van studiejaar 2016 – 2017 zullen Stevie Nolten (commissaris Intern/Extern, 31ste be-

stuur der Stichting Art), James Hannan (commissaris Intern/Extern, 32ste bestuur der 

Stichting Art) en een nader te kiezen bestuurslid uit het 33ste bestuur der Stichting Art 

plaatsnemen in de raad. De raad leest vooraf aan het Algemeen Contribuanten Overleg 

het eventuele jaarverslag, beleidsplan en driejarenplan van het zittende bestuur. De raad 

dient ter ondersteuning en begeleiding, maar de adviezen die daarbij worden gegeven 

zijn niet-bindend.  

 

Kascommissie 

De Kascommissie bestaat uit de afgelopen twee penningmesters van Stichting Art. Met 

ingang van studiejaar 2016 – 2017 zullen Marike Geurts (penningmeester, 32ste bestuur 

der Stichting Art) en Liza Kerlen (penningmeester, 33ste bestuur der Stichting Art) plaats-

nemen in de commissie. De voornaamste taak van de Kascommissie is het ondersteunen, 

begeleiden en adviseren van de zittende penningmeester van Stichting Art. De commissie 

controleert de begroting en eindafrekening en één commissielid heeft inzicht in de reke-

ningen van Stichting Art. Daarnaast heeft de commissie inzicht in de begrotingen van 

alle commissies en de begroting van de diësweek. Het advies van de Kascommissie is 

niet-bindend. 

 

Zeskoppig bestuur 

Tot slot moet er nog één belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar besproken wor-

den: de keus om van een vijfkoppig naar een zeskoppig bestuur over te stappen. We 

hebben het geluk gehad dat we als 33ste bestuur de mogelijkheid hadden om de keus te 

maken tussen vijf of zes bestuursleden voor het 34ste bestuur. Naar aanleiding van de 

volgende punten hebben we besloten dat een zeskoppig bestuur geen overbodige luxe 

zou zijn: 

 

 De hoge werklast die wij alle vijf dit jaar hebben ervaren en graag wilden ver-

minderen voor onze opvolgers 

 Het alumnibeleid waar veel meer aandacht naartoe moet 

 Het feit dat de vereniging steeds professioneler wordt en blijft groeien, maar wat 

we dit jaar niet altijd konden bolwerken vanwege een gebrek aan mankracht 

 Het gegeven dat we binnen het departement worden overschaduwd door onze 

grote zus: UHSK (de studievereniging van geschiedenis) en graag zien dat er 
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extra energie wordt gestoken in de ontwikkeling van een nauwe, wederzijdse 

samenwerking tussen Stichting Art en het departement en docententeam 

 De aankomende bachelorherziening van de opleiding waar vanuit de studenten 

en Stichting Art meer aandacht naartoe moet 

 De verhoogde bestuursbeurs, waardoor elk bestuurslid nog steeds genoeg com-

pensatie ontvangt voor het draaien van een bestuursjaar 

 Het kandidaatsbestuur paste in onze ogen als team bestaande uit zes leden ont-

zettend goed bij elkaar en we vonden het een gemiste kans om dit gevormde 

bestuur niet met elkaar de uitdaging van een bestuursjaar aan te laten gaan 

 

De stap van een vijfkoppig naar een zeskoppig bestuur is voor ons als 33ste bestuur 

uiteraard ook een experiment. Mocht het 34ste bestuur of andere besturen in de toekomst 

niet de mankracht vinden voor een zeskoppig bestuur of het niet prettig vinden om een 

zeskoppig bestuur aan te stellen, kan er altijd weer gekozen worden voor een bestuur 

bestaande uit vijf bestuursleden. We zullen als 33ste bestuur een apart bestand overdra-

gen aan het 34ste bestuur waarin staat welke zaken hiervoor geregeld moesten worden, 

zodat een eventuele stap in de toekomst van vijf- naar zeskoppig soepel verloopt. 

 

4.2 Realisatie Driejarenplan 2013-2016 

 

Het Driejarenplan 2013 – 2016 waren de volgende kernpunten opgenomen: 

 

1. Verbreding 

In het Driejarenplan 2013 – 2016 wordt onderscheid gemaakt tussen interne en ex-

terne verbreding. Interne verbreding moest worden bereikt door zoveel mogelijk stu-

denten te betrekken bij activiteiten, studenten uit verschillende jaargangen te plaat-

sen in één commissie en door een balans te realiseren in studiegerelateerde en soci-

ale activiteiten. Externe verbreding moest worden bewerkstelligd door in contact te 

treden met niet actieve contribuanten en deze te stimuleren actiever te worden. Pro-

motie werd hierbij gezien als het meest effectieve middel. De Beeldcommissie en de 

vernieuwde website moesten ervoor zorgen dat de promotie naar een hoger niveau 

werd getild. Daarnaast moest social media eveneens een grote rol spelen in de pro-

motie en daarmee in de verbreding van Stichting Art. 

Bovengenoemde punten zijn in de afgelopen drie jaar allemaal gerealiseerd. Het 

31ste, 32ste en 33ste bestuur hebben zich hard ingezet om zoveel mogelijk studenten 

te betrekken bij activiteiten, commissies te vullen met studenten uit alle jaargangen 

en er werd een balans gevonden tussen studiegerelateerde activiteiten en sociale 

activiteiten. Wat betreft de externe verbreding hebben de Beeldcommissie en de ver-

nieuwde website een grote bijdrage geleverd aan de promotie van de stichting. De 

Beeldcommissie wordt inmiddels faculteitsbreed ingezet en ook gevraagd voor klus-

sen buiten Stichting Art. De website was – zoals eerder vermeld – dit jaar tijdelijk 

gehackt. Die problemen zijn inmiddels zodanig verholpen dat er in de toekomst waar-

schijnlijk geen problemen meer optreden. 
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2. Communicatie  

Communicatie was evenals verbreding al een aantal jaar een belangrijk kernpunt. 

Ook hier was sprake van een interne en externe vorm. Interne communicatie moest 

worden bevorderd door het beleidsplan dat elk bestuur schreef en door de over-

drachtsdocumenten die door het huidige bestuur en de huidige commissies werden 

opgesteld voor het kandidaatsbestuur en de nieuwe commissies. Het bestuur diende 

er tevens voor te zorgen dat vacatures voor commissies en het nieuwe bestuur tijdig 

werden verspreid. Onder externe communicatie viel het contact met andere studie-

verenigingen, VIDIUS (Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert) en het SVO (Studie 

Verenigingen Overleg). Vooral studieverenigingen van studies met gemeenschappe-

lijke interesses werden interessant geacht. Naast een intensievere samenwerking 

met studieverenigingen van de Universiteit Utrecht bestond er ook de wens om het 

contact met de zusterverenigingen te verbeteren. 

 

De bovengenoemde zaken zijn in de afgelopen drie jaar eveneens allemaal gereali-

seerd. Het contact met de zusterverenigingen kwam iets moeizamer op gang, maar 

in 2014 werd mede op initiatief van het 32ste bestuur voor het eerst weer gezamenlijk 

een activiteit georganiseerd met de heroprichting van KunstNed. Het is dan ook erg 

aan te raden om door te gaan met KunstNed, aangezien dit bij het 32ste en 33ste 

bestuur voor een betere band met de zusterverenigingen zorgde. 

 

3. Documentatie 

Het 29ste bestuur heeft veel tijd gestoken in de reorganisatie van de documentatie 

van Stichting Art. Wanneer het nodig was, diende bij aanvang van elk nieuw studie-

jaar de documentatie opnieuw georganiseerd te worden. Op deze manier moest mis-

communicatie en chaos worden vermeden en was het voor latere besturen makkelij-

ker om het overzicht te bewaren. Voor elke bestuursfunctie en bestuursjaar moest 

een aparte map aangemaakt worden, zodat er doelgericht en effectief naar informatie 

kon worden gezocht.  

 

Dit punt is helaas niet helemaal verwezenlijkt. Het 32ste bestuur heeft een groot deel 

van de documentatie van Stichting Art weggegooid bij de opruiming van het kantoor. 

We waren als 33ste bestuur dus een aantal belangrijke zaken, zoals de statuten, kwijt. 

We hebben dit jaar wel geïnvesteerd in een externe harde schijf, zodat alle belang-

rijke documenten (lees: jaarverslagen, beleidsplannen, driejarenplannen, over-

drachtsdocumenten en statuten) verzameld zijn op één plek. Het 34ste bestuur zal 

wellicht nog moeten helpen met het indelen van deze harde schijf, aangezien we als 

33ste bestuur hier niet alles meer op hebben kunnen zetten. 
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4. Onderwijs 

Om te zorgen dat we het recht op bestuursbeurzen en financiële bijdragen van het 

departement behouden, moest het bestuur kunnen aantonen dat ze als stichting 

waardevol was voor de studie Kunstgeschiedenis. De functie die de stichting uit-

voerde moest dus zowel sociaal- als studiegerelateerd zijn. We moesten studenten 

bij elkaar brengen, studiegerelateerde activiteiten aanbieden, zorgen voor een soe-

pele communicatie tussen studenten en docenten en helpen bij vragen en klachten 

over de studie. De commissaris Onderwijs speelde hierbij een belangrijke rol. Daar-

naast waren de Lezingencommissie, Carrièredagcommissie en de Symposiumcom-

missie eveneens een toevoeging aan het onderwijs. Ook werd de onderwijsevaluatie 

in het leven geroepen en werd er een studiegroep genaamd l’art pour l’art opgericht. 

Het 31ste bestuur richtte daarnaast de Educatiecommissie die zich bezighield met 

activiteiten rondom het onderwijs.  

 

Alle bovengenoemde punten van het kernpunt onderwijs zijn de afgelopen drie jaar 

in stand gehouden. Alleen de studiegroep l’art pour l’art bestaat niet meer. We heb-

ben er als 33ste bestuur voor gekozen om deze studiegroep op te heffen. In het stu-

diejaar 2014 – 2015 bleek hier weinig animo voor, waardoor er steeds één lid van de 

Educatiecommissie of het bestuur alleen in een leeg lokaal zat te wachten op studen-

ten die niet kwamen. We hebben gemerkt dat eerstejaars studenten via hun mentor 

en eventueel via het Art-kantoor uiteindelijk altijd worden geholpen met (vragen 

omtrent) studeren, mocht dat gewenst zijn. Ook zijn er op Facebook jaargroepen 

aangemaakt waar veel documenten en informatie in wordt gedeeld. Daarnaast zoe-

ken veel studenten zelf maatjes op waarmee ze willen studeren. We geven als 33ste 

bestuur wel het advies aan het 34ste bestuur om nog een keer goed te kijken naar 

het concept van een studiegroep. De universiteitsbibliotheek zit vaak overvol, dus 

wellicht dat er inmiddels wel weer behoefte is aan een soort “privé bibliotheek” voor 

Art-leden (lees: een gereserveerd lokaal op vaste tijden). 

 

5. Alumnibeleid en ADOB 

Tot slot diende het alumnibeleid verder uitgewerkt te worden. Het contact tussen 

alumni en contribuanten was nog steeds erg matig en ook het aantal deelnemende 

alumni tijdens activiteiten was erg laag. De komende drie jaar moest ervoor worden 

gezorgd dat de alumni beter bereikt konden worden. Communicatie door middel van 

promotie speelde ook hier een belangrijke rol. Naast de alumni diende ook het Ad-

viesorgaan Oud-Besturen (ADOB) op de hoogte gehouden te worden. Gewenst was 

het organiseren van een jaarlijkse activiteit waarbij zoveel mogelijk oud-bestuursle-

den aanwezig zouden zijn. In 2013 is dit voor het eerst georganiseerd en voor de 

afgelopen drie jaar was het de bedoeling dat dit werd voortgezet. 

 

De afgelopen drie jaar is het helaas niet gelukt om alumni meer te betrekken bij de 

stichting. Het 32ste bestuur heeft een Alumnicommissie met twee leden behouden, 

maar dit bleek niet effectief. Wij als 33ste bestuur besloten de Alumnicommissie zelf 
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een jaartje op ons te nemen. Er moest ontzettend veel werk worden ingehaald en 

het alumnibestand was totaal niet bijgehouden. Inmiddels hebben we voor elkaar 

gekregen dat het alumnibestand nu compleet is en voor zover dat mogelijk was ook 

up-to-date. Daarnaast hebben we met het departement afspraken gemaakt voor een 

grote alumni activiteit die in het studiejaar 2016 – 2017 zal plaatsvinden. Het 34ste 

bestuur is door ons ingelicht over de zaken omtrent de alumni en zullen met een 

schone lei beginnen in september. 
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5. Jaaroverzicht 

 
5.1 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 col-

legejaar, 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. 

 
Categorieën 

 

 

 

 

 

Studiegerelateerd 

Een activiteit telt als studiegerelateerd als: 

 Er een expert bij activiteit aanwezig is (expert = iemand met bewezen/aantoonbare studiege-

relateerde kennis) 

 Er een voorlichtingselement aanwezig is 

 Er arbeidsmarktoriëntatie plaatsvindt 

 Wetenschappelijk onderzoek uitgelicht wordt 

 

Cohesie 

Activiteiten die de binding van de leden onderling versterkt, professionaliteit van de vereniging 

toont en/of commissieleden bindt. Voorbeelden zijn: alv’s, 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 ei-

gen vereniging genoemd te worden (die geldt voornamelijk bij samenwerkingsverbanden). Alleen 

speciaal georganiseerde borrels tellen mee, vaste stamkroegavonden niet. Voorbeelden zijn nieuw-

jaarsborrels, alumniborrels, etc.  

 

Reizen 

Het programma van (studie)reizen dient per dag genoteerd te worden, zodat de activiteiten apart 

meegerekend kunnen worden. Vermeld een * bij de reizen waar een docent bij aanwezig is.  

 

Voorbeeld: Lezing over Matisse (24) 

 

5.2 Kalender 
 

 september oktober november 

1    

2    

3    

4    

5    

6   Breekdag (28) 
Eerstejaarsdiner Kunstge-

schiedenis UU (22) 

7  Biercantus (33) 

Oktoberfest (33) 

 

8 Kennismakingsmiddag 

Stichting Art (32) 

  

9 Wissel ACO Stichting Art 

(52) 
Art After-ACO Borrel (42) 

  

Studiegerelateerd 

Cohesie 

Feesten/Speciale Borrels 
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Anders bel ik mijn papA5 
(21) 

10    

11   Sint-taArten-dag (32) 

12    

13   Art goes GLOW (19) 

14    

15    

16    

17    

18   Art Bekendmakingsborrel 

Grote Reis (26) 

19    

20    

 

21    

22    

23 Let’s GO Nemo (12)   

24    

25   FuturamA5 (12) 

26    

27    

28    

29 Diaquiz Kunst van het 
Westen 1 (17) 

  

30    

31    

 

 
 

 

 
 

 december januari februari 

1   Art Lezing: Politics and Aes-
thetics in Hybrid Art Video 

(32) 

2 Art Alleskunnersborrel 

(17) 

  

3   Article Borrel (12) 

4    

5    

6    

7 Art Sinterklaas-Diaquiz (7)   

8    

9    

10 Linosnede: Laat je moeder 

weer eens wat horen (20) 

 ValentaArt-dag (24) 

Art Symposium: De Block-

bustertentoonstelling (58) 

Art After-Symposium borrel 
(52) 

11   Art Valentijnworkshop: 

Kleien bij kaarslicht (21) 

12    

13    

14    

15    

16 Art’s Kerst Bingoborrel 

(21) 

  

17 Art goes Hermitage Am-

sterdam (14) 

 BarbapapA5 (8) 

18    

Studiegerelateerd 

Cohesie 

Feesten/Speciale Borrels 
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19    

20    

21    

22    

23    

24    

25  Training Zelfanalyse (10)  

26  Art Commissieborrel (19)  

27  Art’s Zoek een Kroeg(entocht) 

(10) 

 

28    

29  Art goes Aken (20) 

Art goes Aken: Bezoek aan 

stadhuis van Aken (20) 

 

30  Art goes Aken: Bezoek aan de 

schatkamer van de Dom in 
Aken (20) 

Art goes Aken: Bezoek aan de 

Paltskapel (20) 

 

31  Art goes Aken: Bezoek aan het 

Ludwig Forum Aachen (20) 

 

 
 

 

 
 

 

 maart april mei 

1 Gala: La Nuit du Cirque 
(29) 

  

2 Ragstok Indoor Festival 

2016 (6) 

  

3    

4    

5    

6    

7  Art Lezing: Praag, een hoofd-

stad voor een keizer en een 
revolutie in de gotiek (26) 

 

8  Art blijft thuis: Binnen kijken 
bij het Rietveld Schröderhuis! 

(7) 

 

9 Halfjaarlijks ACO (31) 

Art After-ACO Borrel (26) 

  

10    

11  Art Lenteworkshop: Matisse, 

papier, schaar! (12) 

 

12    

13   Symposium KunstNed: Tus-

sen kunst en kopie (32) 

14    

15 Art Lezing: Textiel en 

kunst (27) 

  

16 Art Huisgenotenborrel 

(12) 

 Art’s Pinknick (14) 

17  Art goes Praag (23)* Art Trakteert (27) 

Art Diëslezing: People, 

place, purpose (15) 

18 Art goes Amsterdam (19) 
Art goes Amsterdam: 

Schrijfcursus bij de 

Art goes Praag: Bezoek aan 
Museum Kampa (22) 

Art expositie: Wat de gek 
ervoor geeft (32) 

Art’s Bekendmaking Kandi-

daatsbestuur (25) 

Studiegerelateerd 

Cohesie 

Feesten/Speciale Borrels 
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Groene Amsterdammer 
(19) 

Art goes Amsterdam: Ga-

lerieroute (17) 

Art goes Praag: Rondleiding 
door een docent kunstgeschie-

denis van de universiteit van 

Praag (22) 

Art’s Bekendmakingsborrel 
Kandidaatsbestuur (52) 

19  Art goes Praag: Bezoek aan 

het Mucha Museum (22) 
Art goes Praag: Bezoek aan 

Kubista (22) 

Art goes Praag: Bezoek aan 
het Kafka Museum (22) 

Art’s kinderfeestje (18) 

20  Art goes Praag: Bezoek aan 
het Trade Fair Palace (22) 

Art goes Den Haag (14) 
Art goes Den Haag: Bezoek 

aan Museum Meermanno 

(14) 
Art goes Den Haag: Bezoek 

aan Beelden aan Zee (14) 

21  Art goes Praag: Bezoek aan 

het DOX (22) 

Art goes Praag: Bezoek aan 
het Agnes Klooster (23)* 

 

22  Art goes Praag: Bezoek aan de 
Joodse wijk (23)* 

Art goes Praag: Bezoek aan 

het Klementinum (23)* 

 

23  Art goes Praag: Bezoek aan 
het Sternbergpaleis (23)* 

Art goes Praag: De reünie 
(21) 

24 De heilige Art Diaquiz (12)   

25    

26    

27    

28    

29  Art Familiedag (47)  

30 Kennismakingsdiner Art 

goes Praag (18) 

  

31   Let’s GO Retro (23) 

 
 

 

 

 juni juli augustus 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8 SVO Humanities League 
(8) 

Art’s Broers en Zussen 

borrel (11) 

  

9 Lanceringsborrel Article 

(16) 

  

10    

11    

12    

13 Lezing in samenwerking 

met Hucbald en AKT: Do-

cumentaire (16) 

  

Studiegerelateerd 

Cohesie 

Feesten/Speciale Borrels 



22 
 

14    

15    

16    

17 Art Carrièredag (44)   

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25   Art Introductiekamp 2015 

(29) 

26   Art Introductiekamp 2015: 
Bezoek aan het Jachtslot 

Hubertus (29) 

Art Introductiekamp 2015: 
Bezoek aan het Kröller Mul-

ler Museum (29) 

27 Art en departement GKG: 

Afsluiting Academischjaar 

(18) 

  

28 Art Commissiebedankdag 

in Diergaarde Blijdorp 
(32) 

Art Eindbarbecue (26) 

  

29    

30    

31   Facultaire introductiedag 
2015 (57) 

 

Totaal aantal activiteiten (exclusief deelnemers): 84 

 

 

5.3 Toelichting studiegerelateerde activiteiten (42) 

 

1. Diaquiz Kunst van het Westen 1 

De diaquiz over de afbeeldingen van de cursus Kunst van het Westen 1 was een bijeen-

komst voor alle eerstejaars studenten waarbij er door de Educatiecommissie begeleiding 

werd geboden bij het leren van de 200 afbeeldingen die in blok 1 van het eerste studie-

jaar werden getoetst. 

 

2. Breekdag 

De Breekdag wordt jaarlijks georganiseerd door de Introductiecommissie in samenwer-

king met het departement om te kijken hoe het de eerstejaars tot dan toe bevalt en om 

te peilen of de resultaten zullen leiden tot een BSA. De dag bestond uit een gesprek met 

de tutor, het invullen van enquêtes, lezingen, een door twee docenten georganiseerde 

stadwandeling en een afsluitende borrel. 

 

3. Art goes GLOW 

GLOW is een lichtfestival dat jaarlijks plaatsvindt in Eindhoven. Dit jaar bezochten we 

met een groep studenten GLOW en kregen we een rondleiding van lichtarchitect Har 
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Hollands lang de route. Daarnaast mochten we ook op sommige plekken een kijkje achter 

de schermen nemen. 

 

4. Art Sinterklaas-Diaquiz 

De diaquiz over de afbeeldingen van de cursus Kunst van het Westen 2 was een bijeen-

komst voor alle eerstejaars studenten waarbij er door de Educatiecommissie begeleiding 

werd geboden bij het leren van de 200 afbeeldingen die in blok 2 van het eerste studie-

jaar werden getoetst. 

 

5. Art goes Hermitage Amsterdam 

Het bezoek aan de Hermitage werd georganiseerd door de Activiteitencommissie in sa-

menwerking met de Hermitage. Tijdens het bezoek kregen we een rondleiding van een 

medewerker van het museum over de kunst van de tentoonstelling die op dat moment 

te zien was: De Spaanse Meesters. 

 

6. Training Zelfanalyse 

De training Zelfanalyse werd georganiseerd door het bestuur in samenwerking met Sjoer 

Bergervoet van de Career Service. De cursus werd gegeven door Jacky Limvers, mede-

oprichtster van Stichting Art in 1983 en alumna van de opleiding. Tijdens de training 

werden de studenten uitgedaagd na te denken over hun sterke en zwakke punten om 

vervolgens in groepjes tot een aantal specifieke carrièremogelijkheden te komen. 

 

7. Art goes Aken: Bezoek aan stadhuis van Aken  

Tijdens de kleine reis naar Aken die werd georganiseerd door de Activiteitencommissie 

bezochten we het stadhuis van Aken. We kregen hier eerst een korte rondleiding van een 

medewerker en konden vervolgens het stadhuis in groepjes verkennen. 

 

8. Art goes Aken: Bezoek aan de schatkamer van de Dom in Aken 

Tijdens de kleine reis naar Aken die werd georganiseerd door de Activiteitencommissie 

bezochten we de schatkamer van de Dom. Hier kregen we wederom eerst een korte 

rondleiding en zijn daarna gezamenlijk de schatkamer doorgelopen. 

 

9. Art goes Aken: Bezoek aan de Paltskapel 

Tijdens de kleine reis naar Aken die werd georganiseerd door de Activiteitencommissie 

bezochten we de Paltskapel. Hier kregen we een uitgebreide rondleiding van een gids 

van de Paltskapel die ons alles vertelden over de kapel en het gebruik van de kapel door 

Karel V. 

 

10. Art goes Aken: Bezoek aan het Ludwig Forum Aachen 

Tijdens de kleine reis naar Aken die werd georganiseerd door de Activiteitencommissie 

bezochten we het Ludwig Forum. Hier kregen we wederom een korte uitleg over de ge-

schiedenis en de collectie van het museum, waarop we vervolgens zelfstandig door het 

museum hebben gelopen. 
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11. Art Lezing: Politics and Aesthetics in Hybrid Art Video 

De lezing Politics and Aesthetics in Hybrid Art Video werd georganiseerd door de Lezin-

gencommissie en gegeven door Domitillia Olivieri, een docent van de Universiteit Utrecht 

die gespecialiseerd was in genderstudies.  

 

12. Art Symposium: De Blockbustertentoonstelling 

Het jaarlijkse symposium van Stichting Art werd georganiseerd door de Symposium-

commissie. Het thema dit jaar was de blockbustertentoonstelling. In totaal spraken er 

drie personen uit de kunstsector over hun ervaring met blockbustertentoonstellingen: 

Bart Rutten, Fieke Konijn en Paula van den Bosch. Het symposium werd gemoderate 

door Nathalie Zonnenberg, docente aan onze opleiding. 

 

13. Art Lezing: Textiel en kunst 

De lezing Textiel en kunst werd georganiseerd door de Lezingencommissie en gegeven 

door Victoria Anastasyadis, junior curator bij het TextielMuseum in Tilburg. De lezing ging 

over de Amerikaanse kunstenares Sheila Hicks die op dat moment een tentoonstelling 

had in het TextielMuseum. 

 

14. Art goes Amsterdam: Schrijfcursus bij de Groene Amsterdammer 

De schrijfcursus bij de Groene Amsterdammer werd georganiseerd door de Activiteiten-

commissie en de Educatiecommissie in samenwerking met de Groene Amsterdammer. 

De schrijfcursus vond plaatst op de redactie van de Groene Amsterdammer in Amster-

dam. De dag begon met een rondleiding door een medewerker door het gebouw. Vervol-

gens mochten we naar een grote kantoorruimte in het gebouw waar we gedurende twee 

uur een cursus kregen van de redacteur Rutger van der Hoeven. 

 

15. Art goes Amsterdam: Galerieroute 

De galerieroute in Amsterdam werd georganiseerd door de Activiteitencommissie en be-

trof het tweede gedeelte van het dagprogramma van het uitje naar Amsterdam. We zijn 

bij drie verschillende galerieën langsgegaan waar we allereerst een introductie kregen 

van de galeriehouder over de galerie zelf en het werken in een galerie. Vervolgens kregen 

we de tijd om vragen te stellen en de kunstwerken te bekijken.  

 

16. De heilige Art Diaquiz 

De diaquiz over de afbeeldingen van de cursus Motief en betekenis was een bijeenkomst 

voor alle eerstejaars studenten waarbij er door de Educatiecommissie begeleiding werd 

geboden bij het leren van de heiligen en klassieken die in blok 3 van het eerste studiejaar 

werden getoetst. 
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17. Art Lezing: Praag, een hoofdstad voor een keizer en een revolutie in de gotiek  

De lezing Praag, een hoofdstad voor een keizer en een revolutie in de gotiek werd geor-

ganiseerd door de Lezingencommissie en gegeven door Merlijn Hurx, docent van onze 

opleiding. De lezing werd gegeven ter verdieping van de grote reis naar Praag die een 

paar weken later plaatsvond. 

 

18. Art blijft thuis: Binnen kijken bij het Rietveld Schröderhuis! 

De Activiteitencommissie had in samenwerking met het Rietveld Schröderhuis een rond-

leiding georganiseerd die werd verzorgd door een medewerker in het beroemde huis van 

Gerrit Rietveld aan de Prins Hendriklaan in Utrecht. 

 

19. Art goes Praag: Bezoek aan Museum Kampa 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we Museum Kampa. Hier kregen we een introductie van een medewerker over 

het museum en de collectie en hebben we in groepjes de collectie van het museum be-

keken. 

 

20. Art goes Praag: Rondleiding door een docent kunstgeschiedenis van de universiteit van 

Praag 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis kregen 

we een rondleiding van een universitaire kunstgeschiedenisdocent van de Karelsuniveri-

steit door het oude centrum van Praag. Hij vertelde ons over de geschiedenis van de stad 

en de architectuur. 

 

21. Art goes Praag: Bezoek aan het Mucha Museum 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we het Mucha Museum. Hier kregen we een rondleiding over de collectie en de 

biografie van Mucha van een gids die rondleidingen gaf in meerdere musea in Praag. 

 

22. Art goes Praag: Bezoek aan Kubista 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we het Kubista. Hier kregen we een rondleiding van een gids van het Kubista 

museum over de collectie en hoogtijdagen van het kubisme in Praag. 

 

23. Art goes Praag: Bezoek aan het Kafka Museum 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we het Kafka Museum. Hier kregen we een rondleiding van dezelfde gids als in 

het Mucha Museum. We kregen alles te horen over het leven van Kafka, de werken die 

hij had geschreven en de collectie van het museum. 
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24. Art goes Praag: Bezoek aan het Trade Fair Palace 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we het Trade Fair Palace. Hier kregen we een uitgebreide rondleiding door ver-

schillende delen van de collectie van een gids die werkzaam was bij het museum. 

 

25. Art goes Praag: Bezoek aan het DOX 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we DOX (Centre for Contemporary Art). Hier kregen we een introductie van 

een medewerker over instituut en de collectie en hebben we in groepjes de tentoonstel-

ling en vaste collectie bekeken. 

 

26. Art goes Praag: Bezoek aan het Agnes Klooster 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we het Agnes Klooster samen met Victor Schmidt, docent aan onze opleiding. 

Hij vertelde ons over de oprichting van het klooster en we liepen samen met hem de 

gehele collectie door en kregen bij verschillende kunstwerken meer uitleg. 

 

27. Art goes Praag: Bezoek aan de Joodse wijk 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we de Joodse wijk. We kregen hier een 4 uur durende rondleiding langs/door 

verschillende Joodse gebouwen van een gids. Daarnaast was Victor Schmidt mee die af 

en toe wat aanvulling gaf op het verhaal dat de gids vertelde. 

 

28. Art goes Praag: Bezoek aan het Klementinum 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we het Klementinum: een oude bibliotheek in de binnenstad. Hier kregen we een 

rondleiding van een medewerkster langs alle interessante plekken. Daarnaast vertelde 

ze gedurende de rondleiding over de geschiedenis van de bibliotheek en de stad Praag.  

 

29. Art goes Praag: Bezoek aan het Sternbergpaleis 

De Excursiecommissie organiseerde de grote reis naar Praag. Tijdens de grote reis be-

zochten we het Sternbergpaleis. Hier kregen we een uitgebreide rondleiding van Victor 

Schmidt. Hierop volgde een wandeling met Victor Schmidt over de hele burcht.  

 

30. Symposium KunstNed: Tussen kunst en kopie 

De commissaris Intern/Extern zat dit jaar in een commissie van alle zusterverenigingen 

uit Nederland. Deze commissie organiseerde een symposium over vervalsingen en res-

tauraties binnen de kunstwereld. De sprekers waren kunstgeschiedenis studenten van 

verschillende opleidingen in Nederland en speciaal genodigde gasten uit het werkveld. 

 

31. Art Diëslezing: People, place, purpose 

De lezing People, place, purpose werd georganiseerd door de Lezingencommissie en ge-

geven door Sijtze Boonstra, medewerker bij architectenbureau Mecanoo. De lezing ging 
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over de werkzaamheden bij een architectenbureau en diverse projecten die Mecanoo de 

afgelopen jaren had gerealiseerd. 

 

32. Art expositie: Wat de gek ervoor geeft 

De expositie Wat de gek ervoor geeft werd georganiseerd door de Expositiecommissie 

in samenwerking met de Kunstuitleen in Utrecht. De expositie creëerde samen met ver-

schillende studenten en adviezen van medewerkers van de Kunstuitleen een heuze ten-

toonstelling in de Kunstuitleen. De kunstwerken waren gemaakt door Art-leden en eer-

der het jaar ingezonden. 

 

33. Art goes Den Haag: Bezoek aan Museum Meermanno 

Het bezoek aan Museum Meermanno werd georganiseerd door de Activiteitencommissie 

in samenwerking met Museum Meermanno. We kregen van het hoofdcollectie eerst een 

kijkje in het archief en mochten daarbij verschillend archief materiaal bekijken. Vervol-

gens kregen we van een collega een rondleiding door de rest van het museum. 

 

34. Art goes Den Haag: Bezoek aan Beelden aan Zee 

Het bezoek aan Beelden aan Zee was de tweede activiteit tijdens de dagtrip naar Den 

Haag die eveneens was georganiseerd door de Activiteitencommissie. In het museum 

kregen we eerst een introductie over de totstandkoming van het museum en de collectie. 

Vervolgens hebben we als groep zowel de vaste als tijdelijke collectie bekeken. 

 

35. Lezing in samenwerking met Hucbald en AKT: Documentaire 

De lezing Documentaire werd georganiseerd door de Lezingencommissie in samenwer-

king met Hucbald en AKT. IDFA programmeur Raul Nino Zambrano, UvA docent Charles 

Forceville en documentairemaakster Nelleke Koop kwamen hun kennis en ervaringen de-

len met de studenten. 

 

36. Art Carrièredag 

De Carrièredag van Art werd georganiseerd door de Carrièredagcommissie en werd dit 

jaar groots aangepakt in samenwerking met het departement. Allereerst spraken er drie 

sprekers die kunstgeschiedenis hadden gestuurd aan de Universiteit van Utrecht en nu 

werkzaam waren in de kunstwereld: Ellis Dullaart (conservator bij de Rijksdienst Kunst-

historische Documentatie), Marius van Dam (zelfstandig kunsthistoricus) en Edwin Ja-

cobs (directeur van het Centraal Museum). Vervolgens gaven de studieadviseur, Monique 

van Ruyven en stagecoördinator Josi Smit een introductie over het lopen van stages. Tot 

slot spraken Renée Volkers (vierdejaars student) en Eloy Koldeweij over de praktijk van 

het stagelopen. 

 

37. Art en departement GKG: Afsluiting Academischjaar 

Samen met commissaris Onderwijs van UHSK en het departement organiseerde de com-

missaris Onderwijs van Stichting de afsluiting van het academischjaar. Allereerst waren 

er verschillende toespraken van medewerkers van het departement. Vervolgens gaven 
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zowel de commissaris Onderwijs van Stichting Art als de commissaris Onderwijs van 

UHSK een presentatie over de kwaliteit van het onderwijs. Alle nieuwe medewerkers en 

de studieverenigingen was gevraagd om een aantal stellingen voor te breiden. Deze wer-

den aan het eind van de middag in gemengde groepen van kunstgeschiedenis-, geschie-

denisstudenten en kunstgeschiedenis- en geschiedenisdocenten besproken. Leen Dors-

man heeft de uitkomst van die debatten naderhand samengevat en op de mail gezet. 

 

38. Art Commissiebedankdag in Diergaarde Blijdorp 

De Commissiebedankdag willen we als 33ste bestuur graag inzetten als “bonusactiviteit”. 

We zijn tijdens deze dag met Eva Röell naar Diergaarde Blijdorp geweest en hebben daar 

een uitgebreide rondleiding gekregen over de architectuur van de dierentuin die was 

ontworpen door Sybold van Ravensteyn. Veel gebouwen en verblijven in de dierentuin 

zijn rijksmonumenten en worden momenteel gerestaureerd of gerenoveerd.  

 

39. Art Introductiekamp 2015: Bezoek aan het Jachtslot Hubertus 

Tijdens het Introductiekamp 2015 heeft de Introductiecommissie met de nieuwe eerste-

jaarsstudenten het Jachtslot Hubertus bezocht. We kregen hier een rondleiding van een 

medewerker door alle vertrekken van het jachthuis. 

 

40. Art Introductiekamp 2015: Bezoek aan het Kröller Muller Museum 

Tijdens het Introductiekamp 2015 heeft de Introductiecommissie met de nieuwe eerste-

jaarsstudenten het Kröller Muller Museum bezocht. We hebben hier een introductie ge-

kregen over de geschiedenis van het museum en de collectie. Vervolgens hebben we in 

kleinere groepjes de collectie bekeken. 

 

41. Facultaire introductiedag 2015 

De facultaire introductiedag werd georganiseerd door de Introductiecommissie in samen-

werking met het departement. Tijdens de introductiedag kregen alle eerstejaars meer 

informatie over het aankomende studiejaar. Daarnaast brachten ze een bezoek aan BAK 

(Basis Actuele Kunst) en kregen ze een stadswandeling naar de Dom. Dit alles werd 

gedaan onder begeleiding van de tutoren en mentoren.  

 

N.B. De vereniging/stichting mag één bonusactiviteit aanwijzen die volgens de onder pa-

ragraaf 5.1 aangegeven criteria net niet geldt als studiegerelateerde activiteit, maar die 

volgens de vereniging/stichting wel als zodanig kan worden beschouwd. De redenen hier-

voor dienen in deze paragraaf ook uiteen te worden gezet. 
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5.4 Financieel jaaroverzicht 

 

Afrekening Stichting Art 

2015-2016 

  Beter dan begroot 

  In overleg, van tevoren aangepast 
  Slechter dan begroot 

 

Inkomsten     

  Begroot Gerealiseerd 

      

Gift 32e € 1.997,53 € 2.322,36 

      

Contributie € 4.000 € 3.920,00 

Studenten € 3.500 € 3.540,00 

Alumni € 500 € 380,00 

      

      

Sponsoring € 300 € 1.183,07 

Studystore € 300 € 438,07 

Savannah Bay € 0 € 300,00 

Vrienden € 0 € 445,00 

      

Feesten € 650 € 153,97 

A5 € 200 € 0,00 

Gala € 200 € 153,97 

Let's Go € 250 € 0,00 

      

Commissies € 80 € 337,73 

Bak € 80 € 119,47 

Expositie € 0 € 60,48 

Familiedag € 0 € 141,84 

Symposium € 0 € 15,94 

      

Onvoorzien € 0 € 876,44 

Kasstorting   € 220,00 

Teruggave SVO   € 200,00 

Teruggave A5/A6   € 200,00 

Art mok   € 135,00 

Biercantus   € 62,94 

Sexy besturen kalender   € 45,00 

Zadelhoesjes   € 13,50 

      

      

Totaal € 7.027,53 € 8.793,57 
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Uitgaven     

  Begroot 
Gereali-
seerd 

     

Gift 34e € 1.000,00 € 2.483,33 

     

Administratie € 483,49 € 441,76 

Davilex € 83,49 € 83,49 

Hostnet € 150,00 € 145,20 

ING € 250,00 € 213,07 

     

Sponsoring € 425,00 € 470,00 

Article € 350,00 € 350,00 

VIDIUS € 45,00 € 90,00 

U-Fonds € 30,00 € 30,00 

     

Feesten € 650,00 € 82,50 

A5 € 200,00 € 0,00 

Gala € 200,00 € 82,50 

Let's Go € 250,00 € 0,00 

     

Diësweek € 150,00 € 200,00 

     

Commissies € 2.164,95 € 2.228,45 

Activiteiten € 400,00 € 467,32 

Bak € 80,00 € 62,38 

Carrièredag € 150,00 € 200,00 

Educatie € 25,00 € 14,54 

Excursie € 584,95 € 585,06 

Expositie € 150,00 € 150,00 

Familiedag € 150,00 € 150,00 

Introductie € 300,00 € 300,00 

Lezingen € 75,00 € 49,15 

Symposium € 250,00 € 250,00 

     

Bestuurszaken € 1.825,00 € 1.970,86 

Commissiedag € 300,00 € 450,00 

Bestuurskleding € 250,00 € 199,80 

Constitutieborrel € 400,00 € 399,00 

Kantoorspullen € 25,00 € 83,33 

Lustrum 2018 € 150,00 € 150,00 

Oud besturenborrel € 50,00 € 49,50 

Promotie € 150,00 € 139,23 

Wisselweekend € 500,00 € 500,00 
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Onvoorzien € 279,09 € 916,67 

Biercantus   € 135,00 

Wisselweekend 32-33   € 21,35 

Tequila borrel   € 20,00 

Sexy besturen kalenders   € 75,00 

KvK uittreksel   € 15,00 

Art mokken   € 139,26 

Eerstejaarsactiviteit   € 14,35 

KunstNED   € 133,71 

Hapjes laatste Art borrrel   € 50,00 

KB feutmiddag   € 2,12 

Boeket Martine   € 15,00 

Kaartjes leden   € 20,88 

Nieuwe penningen   € 275,00 

     

     

Totaal € 6.977,53 € 8.793,57 

  
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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Bijlagen  

 
Bijlage A: Driejarenplan vereniging/stichting 2016-2019 

 

Robin Raaijmakers 

18 december 2015 

 

 

 

 

Driejarenplan 
2016 - 2019  

 

 
 

 

 

 
Geschreven door het 33ste bestuur der Stichting Art 

 
Robin Raaijmakers – Voorzitter 

Annette Knol – Secretaris 
Liza Kerlen – Penningmeester 

Thomas Dievelaar – Commissaris Intern/Extern 
Eveline Rog – Commissaris Onderwijs 

 
Dient uitgevoerd te worden door: 

 
34ste bestuur (studiejaar 2016 – 2017) 
35ste bestuur (studiejaar 2017 – 2018)  
36ste bestuur (studiejaar 2018 – 2019) 
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1. Voorwoord 
 
Sinds 1983 is Stichting Art de studiestichting van de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Univer-

siteit Utrecht. De afgelopen jaren hebben in totaal 32 besturen zich ingezet voor het behoud en de 

ontwikkeling van de stichting. Wij als 33ste bestuur zullen voortbouwen op de behaalde resultaten 

van onze voorgangers en daarnaast onze eigen bijdrage leveren om nieuwe resultaten en een ver-

dere ontwikkeling van de stichting te verwezenlijken. De rode draad van het Driejarenplan 2013 

– 2016 dat werd opgesteld door het 31ste bestuur, het Beleidsplan 2014 – 2015 en het Jaarverslag 

2014 – 2015 dat beiden werd opgesteld door het 32ste bestuur en het Beleidsplan 2015 – 2016 dat 

eveneens door ons is geschreven, zijn meegenomen bij het schrijven van dit driejarenplan.  

Allereerst zal de checklist aangaande professionalisering worden besproken, daaropvol-

gend zullen de doelstellingen uit het Driejarenplan 2013 – 2016, het Beleidsplan 2014 – 2015 en 

het Jaarverslag 2014 - 2015 worden aangehaald, alvorens wij onze eigen doelstellingen en de mo-

gelijke verwezenlijking hiervan in de praktijk voorleggen. Hierbij worden ook een aantal mijlpalen 

die de afgelopen jaren zijn behaald, maar eveneens mijlpalen die mogelijk in de toekomst kunnen 

worden gerealiseerd, besproken. Tot slot zal er een kort overzicht worden gegeven van onze func-

tieverdeling. 

 Wij hopen en vertrouwen erop dat de komende besturen met evenveel passie en ambitie 

als de voorgaande besturen de stijgende lijn in de algemene ontwikkeling alsmede de professio-

nalisering van de stichting zullen voortzetten.  

 

Robin Raaijmakers 

Voorzitter Stichting Art 

Namens het bestuur ’15 – ’16  
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2. Professionalisering 

 
Hieronder wordt de professionalisering van Stichting Art in kaart gebracht middels een tabel. De 

professionalisering die de afgelopen jaren is behaald,  is uitgebreider besproken in het Jaarver-

slag 2014 – 2015. Wat opvallend is, is dat er een Kascommissie en Raad van Advies ontbreekt. Bij 

het bespreken van onze doelstellingen voor de komende drie jaar is te lezen dat we hier mee aan 

de slag willen gaan. 

 
Contact met - 25 pt 

Instantie  Frequentie/vorm 
OC      ✔ Commissaris Onderwijs onderhoudt actief con-

tact met de Opleidingscommissie. Continuïteit 
wordt gewaarborgd door zitting van twee jaar 
door sommige OC-leden. 

Tutoren ✔ Door middel van de introductieperiode en intro-
ductiecommissie is er goed contact tussen Stich-
ting Art en tutoren.  

Docenten ✔ Docenten spreken geregeld op lezingen, sympo-
sia en begeleiden regelmatig activiteiten. Door 
het kleine docententeam is goed contact moge-
lijk. 

Opleidingscoördinator ✔ Bij de introductieperiode en open dagen is er re-
gelmatig contact met de opleidingscoördinator, 
dhr. Schmidt.  

Onderwijsdirecteur ✔ Eens in de zes weken vindt er een gesprek plaats 
met dhr. Dorsman, daarnaast op afspraak. 

Domein-/departementshoofd ✔ We hebben dhr. van Eijnatten aan het begin van 
het jaar gezien bij de eerste vergadering van het 
departementsbestuur. Daarnaast kunnen we 
hem of dhr. Dorsman altijd benaderen met vra-
gen en mogen we altijd aanschuiven bij het be-
gin van een bestuursvergadering.  

Faculteitsraad ✔ Met name via het SVO en OC-overleg, daarnaast 
op afspraak. 

Faculteitsbestuur (student-assessor) ✔ Via het SVO en op afspraak. 

VIDIUS ✔ Voorzitter en één ander bestuurslid bezoeken 
regelmatig de VIDIUS-bijeenkomsten. 

Zusterverenigingen ✔ Via KunstNed, informele borrels en gemeen-
schappelijke activiteiten. 

 
Speciaal beleid rondom - 25 pt 

Groep  Vorm 
Scholieren/toekomstige studenten ✔ Door middel van meeloopdagen en voorlich-

tingsdagen wordt contact gezocht. 
Eerstejaars ✔ Beleid is dat in elke commissie minstens één 

eerstejaars lid plaatsneemt, dit wordt aange-
moedigd tijdens de introductieperiode van de 
eerstejaars. 

Masterstudenten ✔ Masterstudenten worden evenveel betrokken 
bij de activiteiten als bachelorstudenten, dit 
proberen we te bewerkstelligen door ze waar 
mogelijk ook in commissies te plaatsen. 
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Alumni (bestand/commissie/aangepast 
lidmaatschap/aparte vereniging) 

✔ Voorheen hadden we een Alumnicommissie. 
Het bleek echter dat het alumnibestand niet op 
orde was. Mede hierdoor was goed contact las-
tig. We hebben besloten dat het bestuur dit jaar 
de zaken rondom de Alumnicommissie op zich 
neemt. Wanneer de zaken op orde zijn, wordt 
de commissie weer uit handen gegeven door het 
bestuur. Daarnaast is er een speciaal lidmaat-
schap: alumni betalen € 10 i.p.v. € 15 contribu-
tie per jaar. Ook wordt er een speciale infomail 
naar de alumni gestuurd. 

Faculteitsbreed (SVO, e.d.) ✔ De voorzitter gaat met tenminste één ander be-
stuurslid naar bijeenkomsten georganiseerd 
door het SVO en SVR. Ook wordt er getracht 
contact te houden met de faculteitsraad. 

 
Opleidingsgerelateerd (al dan niet in samenwerking) – 25 pt 

Activiteit  Frequentie/vorm 
Meeloopdagen ✔ Minimaal vier keer per jaar vindt er een mee-

loopdag plaats, georganiseerd door de Commis-
saris Onderwijs en in samenwerking met eerste-
jaars studenten. 

Introductieweek ✔ Georganiseerd door de introductiecommissie 
van Art, in nauwe samenwerking met de studie-
adviseur en opleidingscoördinator. 

Matching ✔ Georganiseerd door de introductiecommissie 
van Art, in nauwe samenwerking met de studie-
adviseur en opleidingscoördinator. 

Studiegroepjes ✔ Sinds dit jaar hebben we geen aparte studie-
groep meer, omdat dit niet effectief bleek. Wel 
worden er nog steeds studiegroepjes georgani-
seerd op kleine schaal en op eigen initiatief. De 
studentmentoren bieden hierbij hun hulp aan. 
Daarnaast hebben we de Educatiecommissie. 
Deze commissie organiseert trainingen, cursus-
sen en informatiemarkten voor alle studenten.  

Onderwijsevaluaties/inspraakplatform ✔ Vorig jaar is er in plaats van een onderwijsevalu-
atie voor een feestelijke jaarafsluiting van het 
departement gekozen, die dit jaar verder is uit-
gewerkt en is geprofessionaliseerd. Daarnaast is 
er vorig jaar door initiatief van Art en UHSK een 
tijdelijk platform opgericht voor de ‘Universi-
taire Toestanden’, waar studenten aanbevelin-
gen deden voor het onderwijs aan het departe-
ment GKG. 

 
Overdracht, toezicht en continuïteit: professionalisering algemeen – 10 pt 

Vorm  
Witboeken/draaiboeken/overdrachtsdocumenten: bestuur ✔ 

Witboeken/draaiboeken/overdrachtsdocumenten: commissies ✔ 

Raad van Advies/Toezicht/Senaat ⨯ 
Kascommissie ⨯ 
Archiveringssysteem ✔ 

ALV’s/ACO’s ✔ 

Sponsoring ✔ 
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Diensten – 10 pt  
Vorm  
Tijdschrift ✔ 

Wetenschappelijk tijdschrift ✔ 

Boekverkoop ✔ 

Stamkroeg: Nieuwe Dikke Dries ✔ 

Vaste borrel: Tweewekelijks ✔ 

Merchandise ✔ 

 
Online aanwezigheid – 5 pt 

Medium  
Website ✔ 

Facebookpagina ✔ 

Linkedin-groep ✔ 

Twitterpagina ✔ 

Nieuwsbrief ✔ 

Overig: Instagram ✔ 

 
Totaal: 100 punten 
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3. Doelstellingen 

 

Om onze doelstellingen en toekomstvisie voor de komende drie jaar te verantwoorden zullen we 

allereerst de doelstellingen uit het Driejarenplan 2013 – 2016, het Beleidsplan 2014 – 2015, het 

Jaarverslag 2014 – 2015 en het Beleidsplan 2015 – 2016 kort bespreken.  

 

3.1 Driejarenplan 2013 – 2016  

In het Driejarenplan 2013 – 2016 zijn de volgende doelstellingen opgenomen: 

 

1. Verbreding 

Verbreding is een belangrijke doelstelling die in meerdere beleidsplannen van voor-

gaande besturen is teruggekomen. In het Driejarenplan 2013 – 2016 wordt onderscheid 

gemaakt tussen interne en externe verbreding.  

Interne verbreding wordt bereikt door zoveel mogelijk studenten te betrekken bij 

activiteiten, studenten uit verschillende jaargangen te plaatsen in één commissie en door 

een balans te realiseren in studiegerelateerde en sociale activiteiten.  

 Externe verbreding wordt bewerkstelligd door in contact te treden met niet-ac-

tieve contribuanten en deze te stimuleren actiever te worden. Het effectiefste middel hier-

voor is promotie. De Beeldcommissie en de vernieuwde website moeten ervoor zorgen 

dat de promotie naar een hoger niveau wordt getild. Daarnaast speelt social media even-

eens een grote rol in de promotie en daarmee in de verbreding van Stichting Art. 

 

2. Communicatie 

Communicatie is evenals verbreding al een aantal jaar een belangrijke doelstelling. Ook 

hier is sprake van een interne en externe vorm. 

 Interne communicatie wordt bevorderd door het beleidsplan dat elk bestuur 

schrijft en door de overdrachtsdocumenten die door het huidige bestuur en de huidige 

commissies worden geschreven voor het kandidaatsbestuur en de nieuwe commissies. 

Het bestuur dient er tevens voor te zorgen dat vacatures voor commissies en het nieuwe 

bestuur tijdig worden verspreid. 

 Onder externe communicatie valt het contact met andere studieverenigingen, VI-

DIUS (Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert) en het SVO (StudieVerenigingen Overleg). 

De besturen kunnen veel van elkaar leren en ook de studenten vinden het plezierig om 

mensen van andere studies te leren kennen en deel te nemen aan gezamenlijke activitei-

ten. Vooral studieverenigingen van studies met gemeenschappelijke interesses zijn inte-
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ressant. Naast een intensievere samenwerking met studieverenigingen van de Universi-

teit Utrecht bestaat er ook de wens om het contact met de zusterverenigingen te verbete-

ren. VIDIUS bestaat sinds 2011 en komt op voor alle studentenverenigingen, studievere-

nigingen, andere studentenorganisaties en studenten in Utrecht. Voor het winnen van in-

formatie over overheidsmaatregelen en het verkrijgen van de nodige subsidies is het dus 

van belang om het contact met VIDIUS goed te onderhouden. Dit geldt eveneens voor het 

contact met het SVO (StudieVerenigingen Overleg). Gewenst is dat de voorzitter met mi-

nimaal één ander bestuurslid de vergaderingen van VIDIUS en het SVO bijwonen.  

 

3. Documentatie 

Het 29ste bestuur heeft veel tijd gestoken in de reorganisatie van de documentatie van 

Stichting Art. Wanneer het nodig is, dient bij aanvang van elk nieuw studiejaar de docu-

mentatie opnieuw georganiseerd te worden. Op deze manier wordt miscommunicatie en 

chaos vermeden en is het voor latere besturen makkelijker om het overzicht te bewaren. 

Voor elke bestuursfunctie en bestuursjaar wordt een aparte map aangemaakt, zodat er 

doelgericht en effectief naar informatie kan worden gezocht.  

 

4. Onderwijs 

De functie die de stichting uitvoert is zowel sociaal- als studiegerelateerd. We brengen 

studenten bij elkaar, bieden studiegerelateerde activiteiten aan, zorgen voor een soepele 

communicatie tussen studenten en docenten en helpen bij vragen en klachten over de stu-

die. De Commissaris Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn de Lezin-

gencommissie, Carrièredagcommissie en de Symposiumcommissie eveneens een toevoe-

ging aan het onderwijs. Ook is de onderwijsevaluatie in het leven geroepen en is er een 

studiegroep genaamd l’art pour l’art opgericht. Het 31ste bestuur heeft daarnaast de Edu-

catiecommissie opgericht die zich bezighoudt met activiteiten rondom het onderwijs.  

 

5. Alumnibeleid en ADOB 

Tot slot dient het alumnibeleid verder uitgewerkt te worden. Het contact tussen alumni 

en contribuanten is nog steeds erg matig en ook het aantal deelnemende alumni tijdens 

activiteiten is erg laag. De komende drie jaar moet ervoor worden gezorgd dat de alumni 

beter bereikt kunnen worden. Communicatie doormiddel van promotie speelt ook hier 

een belangrijke rol.  
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 Naast de alumni dient ook het Adviesorgaan Oud-Besturen (ADOB) op de hoogte 

gehouden te worden. Gewenst is het organiseren van een jaarlijkse activiteit waarbij zo-

veel mogelijk oud-bestuursleden aanwezig zijn. In 2013 is dit voor het eerst georganiseerd 

en voor de komende drie jaar is het de bedoeling dat dit wordt voortgezet.  

 

3.2 Beleidsplan 2014 – 2015  

Het Beleidsplan 2014 – 2015 van het 32ste bestuur haakt in op de doelstellingen van het Driejaren-

plan 2013 – 2016 en heeft daar twee nieuwe doelstellingen aan toegevoegd: 

 

1. Verbreding op een nieuw niveau 

Het 32ste bestuur wilde de verbreding van Stichting Art tot een hoger niveau tillen. Dit 

hield in dat er buiten de eigen universiteit moest worden getreden. Het voornaamste doel 

was om contact te leggen met kunstgeschiedenisstudenten en/of – verenigingen van an-

dere universiteiten of academies, bij voorkeur in het buitenland.  

 

2. Expositiecommissie 

De tweede doelstelling van het 32ste bestuur was het oprichten van een Expositiecommis-

sie. Het 31ste bestuur merkte in het Driejarenplan 2013 – 2016 al op dat veel van onze stu-

denten zelf kunstzinnig bezig zijn en sommigen zelfs van de kunstacademie afkomen. De 

studie Kunstgeschiedenis is sterk gericht op theorie en de ambitie was om te laten zien 

dat theorie en praktijk samen kunnen gaan. Het doel van deze commissie was om minstens 

één keer per jaar een expositie organiseren met het werk van onze studenten en/of do-

centen. Mogelijk in samenwerking met andere studieverenigingen.  

 

3.3 Jaarverslag 2014 – 2015  

In het Jaarverslag 2014 – 2015 wordt de realisatie van het Beleidsplan 2014 – 2015 besproken. 

Over het algemeen zit er vordering in de beoogde doelstellingen en zijn een aantal doelstellingen 

behaald. Wij willen dan ook zeker onze complimenten geven aan de succesvolle oprichting van de 

Expositiecommissie en de Art Ledenpas, waar wij uiteraard mee door zullen gaan. Het afgelopen 

jaar is er veel tijd gestoken in de werving van nieuwe sponsoren. Wij trachten het contact met de 

sponsoren te onderhouden en nieuwe sponsoren te werven. Daarnaast blijkt uit het Jaarverslag 

2014 – 2015 dat de Alumnicommissie ondanks meerdere pogingen tot intensiever contact nog 

steeds een probleem vormt voor de stichting. Ook het voortijdig plannen van activiteiten bleek 

een knelpunt te zijn voor het 32ste bestuur.  
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3.4 Beleidsplan 2015 – 2016 

Wij als 33ste bestuur vormen de bovengenoemde doelstellingen uit het Driejarenplan 2013 – 2016 

en het Beleidsplan 2014 – 2015 graag om tot een concreter geheel van drie doelstellingen, waarbij 

we concrete maatregelen hebben geformuleerd aan de hand van onze eigen bevindingen en het 

Jaarverslag 2014 – 2015, die moeten leiden tot een zo optimaal mogelijke realisatie van het Drie-

jarenplan 2013 – 2016 en een duidelijke toekomstvisie: 

 

1. Verdieping 

Voorgaande jaren is er ingezet op verbreding, maar we hebben gemerkt dat we er reke-

ning mee moeten houden dat we slechts tot bepaalde grenzen kunnen verbreden – we 

hebben immers een beperkt aantal contribuanten en zeker de actieve contribuanten zijn 

niet in overvloed aanwezig. Activiteiten werden niet altijd druk bezocht en het was soms 

lastig om commissies te vullen. We verkiezen dus kwaliteit boven kwantiteit. Dit sluit 

overigens niet uit dat verdieping niet kan leiden tot verbreding, dat is zelfs goed moge-

lijk. Verdieping hopen we te kunnen realiseren in de activiteiten die we organiseren: ac-

tiviteiten moeten een toevoegende waarde hebben naast het studieprogramma, waar-

door meer contribuanten aanwezig willen zijn. We roepen twee nieuwe commissies in 

het leven en kiezen we ervoor om bestaande commissies te perfectioneren en waar no-

dig te hervormen.  

Concrete maatregelen aangaande onze doelstelling ‘Verdieping’ die we graag willen reali-

seren aankomend studiejaar: 

 

 De Activiteitencommissie organiseert een van te voren vastgesteld aantal activi-

teiten per jaar. Op deze manier hopen we te voorkomen dat onze contribuanten 

overspoeld worden met activiteiten. Door minder activiteiten te organiseren, ho-

pen we dat de opkomst hoger wordt. Wederom dus een kwestie van kwaliteit en 

niet van kwantiteit.  

 

 Voor de overige commissies die activiteiten organiseren stellen we eveneens een 

minimum en maximum aantal te organiseren activiteiten vast. Denk hierbij aan de 

Expositiecommissie. Dit eveneens om te voorkomen dat er teveel activiteiten te-

gelijkertijd plaatsvinden. 
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 Activiteiten die worden georganiseerd zijn verdiepend van karakter. Denk aan: 

workshops bij de Educatiecommissie, arbeidsmarktoriëntatie bij de Activiteiten-

commissie, creatieve workshops bij de Expositiecommissie en lezingen in samen-

werking met andere studieverenigingen.  

 

 We concentreren de commissieleden die feesten organiseren in de Feestcommis-

sie. Doordat de Feestcommissie nu werkt als een klankbord, kunnen de commis-

sieleden meer inhoud geven aan hun commissietaak. 

 

 De borrel die om de week plaatsvindt, zal af en toe een themaborrel worden. Denk 

hierbij aan een ‘broers en zussen borrel’ en een ‘docenten borrel’. Door meer ver-

dieping te geven aan de borrels hopen we dat hier eveneens meer contribuanten 

op af komen.  

 

 We richten een Acquisitiecommissie op die meer geld in het laatje moet brengen. 

Zoals eerder vermeld loopt het aantal contribuanten terug en zouden we graag 

meer verdiepende activiteiten organiseren. Het organiseren van verdiepende ac-

tiviteiten vereist in sommige gevallen een financiële bijdrage, dus een Acquisitie-

commissie die hierin de commissaris Intern/Extern begeleidt zou gewenst zijn. 

 

2. Communicatie 

De doelstelling ‘Communicatie’ is vaker genoemd in de beleidsplannen en het driejaren-

plan van onze voorgangers. Wij vinden het voornamelijk belangrijk dat er op tijd en helder 

wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen van Stichting Art. Daarnaast vinden we het 

van belang dat commissies onderling communiceren en dat er binnen commissies goed 

gecommuniceerd wordt. Natuurlijk is de communicatie binnen het bestuur, tussen be-

stuur en contribuanten, tussen bestuur en commissies, tussen Stichting Art en alumni, tus-

sen bestuur en Departement, SVO, VIDIUS en docenten ook belangrijk.  

 

Concrete maatregelen aangaande onze doelstelling ‘Communicatie’ die we graag willen 

realiseren aankomend studiejaar: 

 

 Een goed functionerende jaaragenda via Gmail, waardoor de communicatie tussen 

het bestuur en commissies, maar eveneens tussen commissies onderling vooruit-

gaat.  
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 Evenementen minimaal twee weken van te voren aankondigen.  

 

 Borrels minimaal één week van te voren aankondigen.  

 

 De website wordt up-to-date gehouden. We hebben gemerkt dat dit een lastig punt 

was voor het vorige bestuur. We zullen proberen hier meer aandacht aan te schen-

ken.  

 

 Social media wordt up-to-date gehouden. We willen graag nog meer uit ons Twit-

ter-, Instagram- en Facebookaccount halen.  

 

 Er wordt een informele kennismaking georganiseerd met Stichting Art voor alle 

eerstejaars. Hier wordt ook informatie gegeven over alle commissies en er zal mi-

nimaal één afgevaardigde per commissie aanwezig zijn om te enthousiasmeren en 

vragen te beantwoorden. Hiermee hopen we duidelijk naar de eerstejaars te com-

municeren wat Stichting Art inhoudt en bevorderen we het contact tussen eerste-

jaars en ouderejaars.  

 

 We nemen als bestuur de Alumnicommissie voor onze rekening. Er moet veel ge-

beuren aan deze commissie en de taken die daarvoor verricht moeten worden, zijn 

taken die de meeste contribuanten niet plezierig vinden. We zullen onder anderen 

vanuit het bestuur een informatiemail naar de alumni versturen, zoals we dat al 

een aantal jaar naar de nog studerende contribuanten doen. Op deze manier hopen 

we het contact tussen Stichting Art en de alumni te bevorderen. Voorgaande jaren 

is gebleken dat een activiteit speciaal voor alumni niet doeltreffend was. We trach-

ten dus meer samen te werken met de Lezingencommissie, Symposiumcommissie 

en Carrièredagcommissie, zodat er wel mogelijkheden zijn voor alumni om deel te 

nemen aan activiteiten.  

 

 We organiseren twee keer per jaar een voorzittersvergadering: één rond januari 

en één rond mei. Hiermee is het 32ste bestuur gestart en wij willen dit graag iets 

verder uitbreiden, zodat de communicatie tussen de commissies onderling wordt 

versterkt en er tips en advies kan worden gedeeld.  

 

 We maken in samenwerking met de Beeldcommissie een Art-promotiefilmpje. Dit 

bevordert de communicatie tussen Stichting Art en niet-contribuanten. 
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 We maken een duidelijk format voor overdrachtsdocumenten. Het 29ste bestuur 

heeft ervoor gepleit dat er overdrachtsdocumenten komen. Wij zouden hier graag 

een standaard format voor aanleveren, zodat in het vervolg altijd alle informatie 

compleet is.  

 

 We stellen voor de commissies een declaratietermijn van één maand in. Hiermee 

hopen we te voorkomen dat de penningmeester aan het eind van het jaar nog ver-

scheidene declaraties moet achterhalen en overboeken.  

 

 We communiceren als coördinator vanuit het bestuur met de commissies over wat 

de commissieleden van ons als coördinator verwachten. Het kan zijn dat de ene 

commissie meer behoefte heeft aan coördinatie dan de andere commissie.  

 

 We communiceren als coördinator de belangrijkste punten uit het beleidsplan 

naar de commissies.  

 

 We geven alle secretarissen uit de commissies een snelcursus met de Gmail-

agenda, zodat alle commissies hiermee aan de slag kunnen.  

 

 Het beleidsplan wordt gedeeld op de website, zodat het voor iedereen toegankelijk 

is.  

 

 We maken een Feedback-bus waarin alle contribuanten tips, advies, klachten en 

ideeën mogen achterlaten. Dit bevordert de communicatie tussen de contribuan-

ten en het bestuur.  

 

 We richten de Acquisitiecommissie niet alleen op om meer geld in het laatje te 

brengen, maar tevens om de contacten en communicatie tussen sponsoren, com-

missies en het bestuur te regelen vanuit één centrale commissie. Op deze manier 

hopen we over te komen als één geheel: Stichting Art. Hierdoor moet het in de 

toekomst makkelijker worden om sponsoren te regelen.  

 

 We hebben gemerkt dat Article niet zichtbaar genoeg is voor onze contribuanten. 

We zouden de redactie van Article dan ook graag uitnodigen voor onze borrels en 

activiteiten. We zouden de commissie dan ook graag uitnodigen voor onze borrels 

en activiteiten. Ook zouden we meer aandacht willen schenken aan Article in onze 
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infomail en via ons Facebookaccount. Op deze manier hopen we het contact en de 

zichtbaarheid te bevorderen. 

 

 We hebben gemerkt dat de OC (Opleidingscommissie) evenals Article niet zicht-

baar genoeg is voor onze contribuanten. We zouden de commissie dan ook graag 

uitnodigen voor onze borrels en activiteiten. Ook zouden we meer aandacht willen 

schenken aan de OC in onze infomail en via ons Facebookaccount. Op deze manier 

hopen we het contact en de zichtbaarheid te bevorderen. 

 

3. Toegankelijkheid 

We willen dat alle contribuanten van Stichting Art en niet-leden zich welkom voelen. We 

willen een gevoel van hiërarchie voorkomen. Contribuanten moeten het gevoel hebben 

dat ze ons kunnen vertrouwen en altijd bij ons terecht kunnen. Ze moeten het gevoel heb-

ben dat ze altijd met feedback mogen komen en aan kunnen geven wanneer het ergens 

niet helemaal lekker loopt. We moeten ervoor zorgen dat Stichting Art voor iedereen (lees: 

oud studenten, nieuwe studenten, ouderejaars en eerstejaars) wat toevoegt aan de studie-

tijd en de tijd na het studeren. We willen waar nodig ook steun bieden naast de studie aan 

onze contribuanten.  

 

Concrete maatregelen aangaande onze doelstelling ‘Toegankelijkheid’ die we graag willen 

realiseren aankomend studiejaar: 

 

 We maken een Feedback-bus waarin alle contribuanten tips, advies, klachten en 

ideeën mogen achterlaten. Dit bevordert de communicatie tussen de contribuan-

ten en het bestuur.  

 

 De Educatiecommissie richt zich niet alleen op eerstejaars, maar ook op oudere-

jaars. We hebben de ambitie om een scriptieworkshop te realiseren.  

 

 De Bakcommissie wordt een flexibele commissie die toegankelijk wordt voor ie-

dereen. Als een student een commissie wil uitproberen, is dit de uitgelezen com-

missie waar dat mogelijk is.  

 

 Het beleidsplan wordt gedeeld op de website, zodat het voor iedereen toegankelijk 

is.  
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 Er wordt een informele kennismaking georganiseerd met Stichting Art voor alle 

eerstejaars. Hier wordt ook informatie gegeven over alle commissies en er zal mi-

nimaal één afgevaardigde per commissie aanwezig zijn om te enthousiasmeren en 

vragen te beantwoorden. Hiermee hopen we duidelijk naar de eerstejaars te com-

municeren wat Stichting Art inhoudt en bevorderen we het contact tussen eerste-

jaars en ouderejaars.  

 

Een aantal concrete maatregelen zijn dubbel genoemd onder de doelstellingen, omdat ze vaak on-

der meerdere doelstellingen geschaard kunnen worden. We hopen met onze doelstellingen en 

concrete maatregelen de rode draad en doelstellingen uit de vorige beleidsplannen en het drieja-

renplan te optimaliseren. Uiteraard zullen we de resultaten die reeds zijn behaald door vorige 

besturen proberen te behouden en voort te zetten.  

 Tot nu toe (lees: december 2015) verloopt het erg soepel en hebben we al een aantal van 

onze doelstellingen uit het beleidsplan kunnen verwezenlijken.  

 

3.5. 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 Beleids-

plan 2015 – 2016 voortgezet en verder uitgewerkt zullen worden. De volgende zaken verdienen 

daarbij extra aandacht: 

 

1. Verdiepende activiteiten 

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 con-

tribuanten een uniek uitstapje.  

 

2. Acquisitiecommissie 

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 
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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 buitenwe-

reld en dat dit ook steeds gemakkelijker zal worden de komende jaren. Ook introduceren 

we dit jaar ‘Word vriend van Art!’; ouders, docenten, bedrijven of andere geïnteresseerden 

kunnen ons sponsoren met een vast donatiebedrag of naar eigen inzicht een donatie stor-

ten. 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.   

 

3. Gmail-agenda 

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 sprei-

ding 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. 

 

4. Informele kennismaking met Stichting Art en het werven van commissieleden 

Dit jaar hebben we voor het eerst een informele kennismaking geregeld voor de eerste-

jaars 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 mini-

maal 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 ko-

mende 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.  

 

5. Alumnibeleid 

Het alumnibeleid is helaas nog steeds niet een van onze sterkste punten. Het vorige drie-

jarenplan 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 mo-

menteel hulp van Josi Smit (Departement GKG) en Sjoer Bergervoet (Career Services) om 
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de zaken op orde te krijgen. Als het goed is gaan zijn ons op weg helpen om de communi-

catie 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 ko-

men. Hopelijk kan het bestuur de taken omtrent alumni volgend jaar weer uithanden ge-

ven aan een alumnicommissie. Het zou verstandig zijn hier ouderejaars en alumni in te 

plaatsen, zodat de twee “werelden” gecombineerd worden en samen kunnen werken.  

 

Naast deze zaken zijn er ook een aantal zaken die niet in het Beleidsplan 2015 – 2016 zijn opgeno-

men, maar voor de komende drie jaar tevens relevant zijn: 

 

1. Samenwerking met het Departement Geschiedenis-Kunstgeschiedenis 

Er is door het 32ste bestuur een stukje professionalisering gerealiseerd door de meer in-

tensieve en professionele samenwerking met het Departement Geschiedenis-Kunstge-

schiedenis en de Utrechtse Historische Studentenkring. Naar aanleiding van de Amster-

damse Toestanden zijn er in het studiejaar 2014 – 2015 meerdere discussiebijeenkomsten 

georganiseerd waar besproken werd wat het departement zou kunnen doen ter verbete-

ring van de kwaliteit van het onderwijs. Naar aanleiding van deze discussies heeft Art sa-

men 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 oplei-

ding 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 Geschie-

denis dan Kunstgeschiedenis. Dit komt mogelijk doordat het volledige departementsbe-

stuur bestaat uit personen die Geschiedenis hebben gestudeerd. Ook de functie van depar-

tements-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 ko-

mende drie jaar de balans tussen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis kan worden her-

steld. Wij zullen ons in ieder geval inzetten voor een nog betere samenwerking! 
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2. Kascommissie 

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 com-

missie 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.  

 

3. Raad van Advies 

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 professionalise-

ring wat bij onze stichting momenteel ontbreekt. Vandaar dat we een dergelijke raad zou-

den 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 oud-bestuursleden 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-bestuursle-

den 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 al-

tijd 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 an-

dere toekomstvisies op deze manier consistenter worden uitgevoerd.  

 

4. Boekleverancier 

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 geïnven-

tariseerd 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. 
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5. Samenwerking met zusterverenigingen  

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 or-

ganiseren 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. 
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4. Mijlpalen 

De komende driejaar staan er geen grote mijlpalen op de agenda. Wel is er in 2017 – 2018 een 

lustrumjaar dat wordt georganiseerd door het 35ste bestuur. Hier wordt elk jaar geld voor opzij 

gezet en in het desbetreffende jaar zal er ook een lustrumcommissie worden opgericht.  
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5. Bestuur 

5.1 Voorzitter 

De algemene taak van de voorzitter omvat het coördineren en het overzicht houden bin-

nen 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. Ver-

der neemt de voorzitter deel aan externe vergaderingen zoals de departementsvergadering van 

Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, het SVO en vergaderingen van VIDIUS. Een andere belang-

rijke 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. 

Het aanspreken en betrekken van de studenten en contribuanten bij Stichting Art behoort ook tot 

de taak van de voorzitter, echter zal dit ook de taak zijn van de medebestuursleden. 

 

5.2 Secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken zoals het beheren van de e-mail 

en de post. Hierbij hoort ook het versturen van de infomail. De secretaris dient e-mails en brieven 

gelijk te beantwoorden en te verdelen onder de andere bestuursleden. Ook notuleert de secretaris 

tijdens de bestuursvergadering en werkt de notulen uit voor de volgende vergadering. Hiernaast 

houdt de secretaris samen met de commissaris Intern/Extern de website up-to-date. Tot slot 

neemt de secretaris het bijhouden van het contribuanten- en alumnibestand onder haar hoede, 

houdt de Gmail-agenda bij, alsook het e-mailadressenbestand. 

 

5.3 Penningmeester  

De financiën van Stichting Art beheren en overzien behoren tot de taken van de penning-

meester. Aan het begin van het jaar maakt de penningmeester een jaarbegroting die de financiële 

zaken van Stichting Art meer transparant maakt voor de contribuanten. Verder dient de penning-

meester 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 over-

dracht van de financiën aan het nieuwe bestuur. 

 

5.4 Commissaris Intern/Extern 

De taak van de commissaris Intern/Extern is voornamelijk de communicatie met de con-

tribuanten en studenten. Dit gebeurt vooral via sociale media zoals Facebook, Twitter en Insta-

gram maar ook via de website van Stichting Art. Daarbij is de commissaris Intern/Extern ook ver-

antwoordelijk voor de communicatie met verschillende instanties buiten Stichting Art zoals Let´s 

go!, andere studieverenigingen van de Universiteit Utrecht en onze zusterverenigingen. Hij dient 
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de vriendschappelijke omgang met hen in stand te houden. Een andere taak van de commissaris 

Intern/Extern is de promotie en de werving van sponsoren. Dit jaar zal de commissaris Intern/Ex-

tern dan ook plaats nemen in de nieuw gevormde Acquisitiecommissie.  

 

5.5 Commissaris Onderwijs 

De commissaris Onderwijs is het aanspreekpunt voor alle studenten met vragen en pro-

blemen en zij dient klachten verder ter sprake te brengen bij de opleidingscommissie. Hiernaast 

regelt zij twee keer per jaar de boekverkoop in samenwerking met een boekleverancier. Tot de 

taken van de commissaris Onderwijs behoren ook de evaluatie van het onderwijs en de verbete-

ring van het onderwijs. Om deze reden zal zij ook regelmatig vergaderingen van de Opleidings-

commissie bijwonen. Bovendien regelt de commissaris Onderwijs de nominatie van de docenten-

prijs en zal zij inspelen op de actualiteiten rondom de Universiteit.  

 

We zien niet de noodzaak om de bestuursfuncties voor de toekomst ingrijpend te wijzigen. Even-

eens is het niet nodig om een eventueel zesde bestuurslid te betrekken bij het bestuur. Met vijf 

personen is een stichting van een dergelijke grote als Stichting Art prima draaiende te houden. De 

taakverdeling verloopt erg soepel en is redelijk helder. Echter is het natuurlijk wel zo dat ten alle 

tijden alle bestuursleden elkaar in de gaten moeten houden en zo nodig elkaar moeten ondersteu-

nen en begeleiden als bepaalde taken lastig zijn of veel werk omvatten. 
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Nawoord 

We hebben gepoogd een realistisch driejarenplan te schrijven en hopen dat onze visie duidelijk 

naar voren is gekomen in dit plan. Uiteraard zijn wij ook maar één bestuur en willen we vooral de 

aankomende besturen meegeven dat ze vanuit hun eigen persoonlijkheden en creativiteit moeten 

handelen. Wees niet bang om een beetje buiten de lijnen te denken; een bestuursjaar is de uitge-

lezen kans om niet alleen maar te denken, maar ook te doen – voor jezelf, voor de contribuanten 

en voor de opleiding. 

Wij zien het als een eer dat we een jaar het bestuur van Stichting Art mogen zijn en hopen 

dat jullie er net zoveel plezier en leerzame lessen uithalen als wij dat nu doen. Uiteraard staan wij 

– net zoals alle andere oud-besturen – altijd voor jullie klaar mocht er een helpende hand nodig 

zijn. 

 

Maak er iets moois van! 

 

Robin Raaijmakers 

Voorzitter Stichting Art 

Namens het bestuur ’15 – ’16  
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Bijlage B: Jaarafrekening 

 

Afrekening Stichting Art 

2015-2016 

  Beter dan begroot 

  In overleg, van tevoren aangepast 
  Slechter dan begroot 

 

Inkomsten     

  Begroot Gerealiseerd 

      

Gift 32e € 1.997,53 € 2.322,36 

      

Contributie € 4.000 € 3.920,00 

Studenten € 3.500 € 3.540,00 

Alumni € 500 € 380,00 

      

      

Sponsoring € 300 € 1.183,07 

Studystore € 300 € 438,07 

Savannah Bay € 0 € 300,00 

Vrienden € 0 € 445,00 

      

Feesten € 650 € 153,97 

A5 € 200 € 0,00 

Gala € 200 € 153,97 

Let's Go € 250 € 0,00 

      

Commissies € 80 € 337,73 

Bak € 80 € 119,47 

Expositie € 0 € 60,48 

Familiedag € 0 € 141,84 

Symposium € 0 € 15,94 

      

Onvoorzien € 0 € 876,44 

Kasstorting   € 220,00 

Teruggave SVO   € 200,00 

Teruggave A5/A6   € 200,00 

Art mok   € 135,00 

Biercantus   € 62,94 

Sexy besturen kalender   € 45,00 

Zadelhoesjes   € 13,50 

      

      

Totaal € 7.027,53 € 8.793,57 
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Uitgaven     

  Begroot 
Gereali-
seerd 

     

Gift 34e € 1.000,00 € 2.483,33 

     

Administratie € 483,49 € 441,76 

Davilex € 83,49 € 83,49 

Hostnet € 150,00 € 145,20 

ING € 250,00 € 213,07 

     

Sponsoring € 425,00 € 470,00 

Article € 350,00 € 350,00 

VIDIUS € 45,00 € 90,00 

U-Fonds € 30,00 € 30,00 

     

Feesten € 650,00 € 82,50 

A5 € 200,00 € 0,00 

Gala € 200,00 € 82,50 

Let's Go € 250,00 € 0,00 

     

Diësweek € 150,00 € 200,00 

     

Commissies € 2.164,95 € 2.228,45 

Activiteiten € 400,00 € 467,32 

Bak € 80,00 € 62,38 

Carrièredag € 150,00 € 200,00 

Educatie € 25,00 € 14,54 

Excursie € 584,95 € 585,06 

Expositie € 150,00 € 150,00 

Familiedag € 150,00 € 150,00 

Introductie € 300,00 € 300,00 

Lezingen € 75,00 € 49,15 

Symposium € 250,00 € 250,00 

     

Bestuurszaken € 1.825,00 € 1.970,86 

Commissiedag € 300,00 € 450,00 

Bestuurskleding € 250,00 € 199,80 

Constitutieborrel € 400,00 € 399,00 

Kantoorspullen € 25,00 € 83,33 

Lustrum 2018 € 150,00 € 150,00 

Oud besturenborrel € 50,00 € 49,50 

Promotie € 150,00 € 139,23 

Wisselweekend € 500,00 € 500,00 
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Onvoorzien € 279,09 € 916,67 

Biercantus   € 135,00 

Wisselweekend 32-33   € 21,35 

Tequila borrel   € 20,00 

Sexy besturen kalenders   € 75,00 

KvK uittreksel   € 15,00 

Art mokken   € 139,26 

Eerstejaarsactiviteit   € 14,35 

KunstNED   € 133,71 

Hapjes laatste Art borrrel   € 50,00 

KB feutmiddag   € 2,12 

Boeket Martine   € 15,00 

Kaartjes leden   € 20,88 

Nieuwe penningen   € 275,00 

     

     

Totaal € 6.977,53 € 8.793,57 
 

 

 
Bijlage C: Verdeling beurzen 2016-2019 

 

Vereniging 
 

Universitaire 
maanden 
2016-2019 

Facultaire 
maanden 
2016-2019 

Totale maan-
den 2016-2019 

Totale maan-
den 2013-

2016 

FUF 9 0 9 9 

Adelante 0 3 3 0 

AKT 13 0 13 11 

Aladdin 0 3 3 0 

Albion 13 0 13 9 

Alias 17 0 17 25 

Art 12 0 12 9 

Asterix 0 3 3 0 

Atlas 16 0 16 9 

Aufschwung 0 3 3 0 

Awater 9 0 9 9 

Babel 0 5 5 0 

Cercle 0 3 3 0 

Contact 16 0 16 10 

CS Ubuntu 0 3 3 0 

Euphorion 0 3 3 0 

Hucbald 9 0 9 9 

Incognito 15 0 15 19 

UHSK 21 3 24 36 

Vooys (tijdschrift) 3 0 3 0 

Totaal 153 29 182 155 
 

 


