
 

Beleidsplan TW!ST 2018-2019 

 

INLEIDING 

In het beleidsplan staan de doelstellingen van het bestuur voor de vereniging, in de periode vanaf de 

constituering van bestuur 2018-2019 op 24 september 2018 tot de jaarlijkse Overdrachts-ALV in 

september 2019. 

 

Voorzitter:  Leonie van der Land 

Secretaris:  Stella Landsheer 

Penningmeester: Geeske Hilhorst 

Commissaris Intern: Annemarie Akker 

Commissaris Extern: Karlijn de Jong 

 

 ALGEMEEN 

Vergaderen 

We gaan in ieder geval één keer per week vergaderen in het bestuurshok, bij voorkeur op een vaste dag 

in de week. Op deze manier zijn we voorbereid op de komende week en houden we er structuur in. 

Daarnaast houden we elkaar, buiten de vergaderingen, op de hoogte van bestuurszaken, zodat we inzicht 

hebben in elkaars bezigheden. Zo kunnen we snel reageren op zaken die binnen de vereniging spelen 

en elkaar eventueel ondersteunen. 

 

Jaarplanning 

De jaarplanning wordt zo vroeg mogelijk ingevuld en vastgelegd, zodat activiteiten goed over het jaar 

verspreid zijn. Het bestuur legt de data van de borrels vast en de activiteitencommissie geeft hier 

invulling aan. Daarnaast wordt de jaarplanning up-to-date gehouden zodat commissies de activiteiten 

die later in het jaar op de jaarplanning komen, op elkaar kunnen afstemmen. 

 

Buddysysteem 

Dit jaar is het buddysysteem in het leven geroepen. Dit houdt in dat ieder bestuurslid een buddy heeft 

uit de Raad van Advies (RvA). Wanneer een bestuurslid dat wenst, kan zij met haar buddy overleggen 

over bepaalde vraagstukken en dingen waar zij tegenaan loopt. 

 

Werven actieve leden 

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om de leden bij de vereniging te betrekken. Dit begint 

al op het introductiekamp voor eerstejaars. Voorafgaand aan het kamp gaan we een commissiemarkt 

organiseren, waar de commissies zich presenteren aan (nieuwe) leden. Dit is onderdeel van het 

introductiekamp. Deze markt is ook voor ouderejaars die eventueel geïnteresseerd zijn in het doen van 

een commissie. Op de commissiemarkt krijgen leden een concreter beeld van wat het inhoudt om een 

commissie bij TW!ST te doen. Wanneer ze enthousiast zijn om een commissie te doen, kunnen ze daar 

hun gegevens achterlaten, waarna de Commissaris Intern contact met hen opneemt voor een 

sollicitatiegesprek.  

 

Toegankelijkheid 

Omdat we de leden bij de vereniging willen betrekken, gaan we op borrels en activiteiten op onze leden 

afstappen en ze leren kennen. Een open sfeer binnen de vereniging vinden we belangrijk en daarom 

gaan we ons toegankelijk opstellen tegenover de leden door open te staan voor hun eventuele ideeën. 

We willen dat  het contact tussen leden en het bestuur zo laagdrempelig mogelijk is. 



 

Promotie 

Borrels gaan we promoten door ze minimaal twee weken van tevoren aan te kondigen via Facebook en 

e-mail. Grotere activiteiten, zoals het Themacongres en de Carrièredag, zullen al eerder worden 

aangekondigd. Daarna komt er nog enkele dagen voorafgaand aan een borrel of een activiteit een 

herinnering op Facebook. De promotie wordt geschreven door de commissies, waarvoor in iedere 

commissie iemand aangewezen wordt. De Commissaris Intern plaatst de stukjes vervolgens op 

Facebook. De posters zullen, net als afgelopen jaar, door de MediaCie gemaakt worden. 

Omdat Facebook de laatste tijd in populariteit daalt, gaan we inventariseren of er bij de leden behoefte 

is aan een app voor de promotie van borrels en activiteiten, eventueel in plaats van Facebook en/of e-

mail. 

 

Social media 

Facebook zal, zoals genoemd, gebruikt worden voor promotie, maar ook om foto’s te plaatsen die 

gemaakt zijn tijdens borrels en activiteiten. Instagram feed zal niet gebruikt worden voor promotie, 

maar voor  entertainment, evenals Snapchat. Instagram stories zullen we wel gebruiken voor promotie 

van bijvoorbeeld Sponsorkliks, maar deze promotie zal onderdeel zijn van een story die tegelijkertijd 

als amusement dient. 

 

Creditcard 

De penningmeester gaat een creditcard begroten. Deze kan gebruikt worden voor de reis en de 

liftwedstrijd. Daarbij bevordert een creditcard de professionaliteit van de vereniging.  

 

AVG 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 

nieuwe privacywet houdt in dat er alleen nog maar om gegevens gevraagd mag worden die nodig zijn 

om een activiteit te organiseren, zoals naam en e-mailadres. Daarom gaan de commissies er komend 

jaar, onder leiding van de Commissaris Intern, goed op letten of ze daadwerkelijk om relevante 

informatie vragen. Daarnaast wordt de privacy van de leden gewaarborgd door foto’s en andere 

informatie alleen in besloten groepen te plaatsen. Als er toch om de irrelevante gegevens wordt 

gevraagd, maakt de Commissaris Intern hier een notitie van en wordt dit opgelost.  

 

EHBO/BHV 

Twee bestuursleden hebben een EHBO-diploma gehaald, en is er een bestuurslid met een BHV-

diploma, om de veiligheid van de leden te allen tijde te kunnen waarborgen tijdens (meerdaagse) 

activiteiten. Daarnaast zal er te allen tijde een EHBO’er nuchter zijn wanneer we zonder externe 

verantwoordelijken zijn, zoals het introductiekamp en het actieveledenweekend (ALW). 

 

INTERN 

Wensen van leden 

Als vereniging besta je voor en door je leden. We gaan als bestuur de leden een stem geven door de 

ervaringen, beoordelingen en suggesties van leden te inventariseren door middel van enquêtes. Er 

worden twee enquêtes verstuurd: één na ieder semester. Hierin wordt gevraagd naar de ervaringen van 

leden over activiteiten en borrels en naar hun wensen voor de toekomst van de vereniging.  

De voorgaande enquêtes zijn bekeken en meegenomen in beslissingen over activiteiten en borrels. Elke 

ALV halen we de grote lijnen uit de enquête en bespreken we deze. 

 

 

 



 

Borrels 

De flexborrels die tegenwoordig georganiseerd worden bevallen goed. Zo kunnen we de borrels buiten 

de tentamenweken om plannen, waardoor de opkomst hoger is. Naast borrels ‘s avonds gaan we 

middagborrels organiseren, zodat mensen na college direct naar de borrel kunnen komen en hier 

mogelijk een hogere opkomst zal zijn dan bij avondborrels. Daarnaast worden er mixborrels 

georganiseerd met andere verenigingen.  

 

Activiteiten 

Komend jaar gaat het opgeven voor activiteiten via Google Forms en niet via de mail. In de Google 

Forms wordt rekening gehouden met de privacywet, dus er wordt alleen om persoonlijke informatie 

gevraagd die nodig is voor de desbetreffende activiteit. Alle informatie wordt na de activiteit verwijderd 

zodra de opkomst is genoteerd en iedereen betaald heeft (indien dit nodig is).  

 

LustrumCie 

In 2019-2020 vindt het derde lustrum plaats; de vereniging bestaat dan 15 jaar. Het lustrum vindt plaats 

in oktober 2019 en daarom wordt er een lustrumcommissie opgericht bij de H-ALV. Het lustrum duurt 

een week. 

 

MasterCie 

De mastercommissie is een commissie die bestaat uit masterstudenten. De MasterCie is in februari 2018 

opgezet om masterstudenten meer bij de vereniging te betrekken. De activiteiten van deze commissie 

waren erg succesvol en daarom bestaat deze commissie dit jaar weer. De communicatie met de 

masterstudenten verloopt via het secretariaat en het clusterbestuur. 

 

ReisCie 

Komend jaar gaan we voor de vierde keer op studiereis, met dit jaar als bestemming Riga. De organisatie 

van deze reis is wederom in de handen van de reiscommissie. De nieuwe ReisCie wordt ingehamerd 

tijdens de H-ALV. 

 

RedakCie 

De redactiecommissie brengt vier keer per jaar de Noam uit. In elke Noam staan minimaal drie 

studiegerelateerde artikelen, welke bijdragen aan de professionaliteit van het tijdschrift en daarmee van 

de vereniging.  

 

AlmanakCie 

Een nieuwe commissie dit jaar is de almanakcommissie. Deze commissie bestaat een jaar lang en wordt 

tijdens de O-ALV in september 2019 uitgehamerd. Op dat moment is de almanak al klaar. De almanak 

wordt uitgegeven in oktober 2019 bij het lustrum. We gaan de leden om een kleine bijdrage vragen om 

de almanak uit te kunnen brengen.  

 

AcademiCie 

De academische commissie organiseert het Themacongres en de Carrièredag. Daarnaast organiseert zij 

uitjes naar instituten of bedrijven, die gerelateerd zijn aan de opleiding. Het Themacongres zal in eerste 

semester plaatsvinden en de Carrièredag in het tweede semester.  

Vorig jaar verliep de start enigszins stroef, en daarom heeft de AcademiCie van 2017-2018 al een opzet 

gemaakt voor de huidige commissie door data vast te leggen in de jaarplanning (in samenwerking met 

het bestuur) en het eerste uitje gepland te hebben. 



 

 

MediaCie 

De mediacommissie maakt foto’s op alle borrels en activiteiten, die daarna op de besloten 

Facebookpagina geplaatst worden. Daarnaast maakt zij promotiemateriaal voor activiteiten. Er komt 

weer een bestuurslid in de MediaCie, omdat dit afgelopen jaar handig bleek te zijn. Het bestuurslid 

beheert vanuit de commissie de social media en zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft.  

 

IntroCie 

De introductiecommissie organiseert de introductieactiviteiten en het introductiekamp voor eerstejaars. 

In de IntroCie zat afgelopen jaar één ouderejaars. Hierdoor wist de commissie goed wat ze moest doen, 

omdat het ouderejaars lid al commissie-ervaring had. Daarom zit er dit jaar weer een ouderejaars in de 

IntroCie. 

 

AcCie 

De activiteitencommissie organiseert alle borrels en activiteiten die niet door het bestuur of andere 

commissies georganiseerd worden. De data waarop de borrels plaatsvinden zijn door het bestuur reeds 

vastgelegd. Hierdoor weten we met zekerheid dat we op die data in de desbetreffende kroeg terecht 

kunnen voor onze borrels. De invulling van de borrels wordt overgelaten aan de AcCie. Aangezien de 

opkomst bij het actieveledendiner en het actieveledenweekend hoog was, organiseert de AcCie komend 

jaar ook een activiteit voor alleen actieve leden.  

 

LiftCie 

De vereniging organiseert jaarlijks samen met studieverenigingen EPU (American Studies) en Esperia 

(Europese Talen en Culturen) een liftweekend. Ook dit jaar is een bestuurslid betrokken bij de 

organisatie, samen met een ander lid van de vereniging. TW!ST zal het financiële gedeelte op zich 

nemen, maar het bestuurslid wordt niet de penningmeester van de commissie. 

 

Certificaat actieve leden 

Het bestuur wil er dit jaar voor gaan zorgen dat leden die actief zijn (geweest) een certificaat krijgen 

waarop dit staat vermeld. Op dit certificaat staat welke commissies het actieve lid heeft gedaan en/of 

andere functies hij/zij vervuld heeft (bijvoorbeeld het studentmentorschap).  

 

Functievergadering commissies 

We houden vanuit het bestuur vergaderingen met de actieve leden met bijbehorende functie. Dit gaat 

één keer per jaar plaatsvinden. De voorzitter van het bestuur gaat dan vergaderen met alle voorzitters 

van de commissies, de secretaris van het bestuur met alle secretarissen/notulisten en de penningmeester 

van het bestuur met alle penningmeesters, om hen meer inzicht te geven in hun functie. De overige 

functies worden besproken met de Commissaris Intern. Daarnaast schrijven we per commissie een 

document met wat elke functie precies inhoudt voor die commissie en wie wat moet doen. Deze 

functievergaderingen worden begin oktober gehouden. 

 

Voorzittersvergadering 

De voorzitters van alle commissies gaan samen met de Commissaris Intern vier keer per jaar een 

vergadering houden. De eerste vergadering is de hiervoor genoemde functievergadering. De andere drie 

vergaderingen zijn een evaluatie. Dit wordt gedaan om de voorzitters zelfstandiger te maken.  

 

 

 



 

Actieveledendiner/-weekend 

Afgelopen jaar waren het actieveledendiner en -weekend een groot succes. Daarom worden deze 

activiteiten komend jaar weer georganiseerd, om de actieve leden te bedanken voor hun inzet.  

 

TW!ST-er  en foto van de maand 

Afgelopen jaar zijn de TW!ST-er en foto van de maand geïntroduceerd. We vinden TW!ST-er van de 

maand een leuke manier om actieve leden te bedanken voor hun inzet.  

Het bericht op Facebook met de foto’s waaruit gekozen kan worden voor foto van de maand levert altijd 

veel positieve reacties op. Daarom gaan we komend jaar met zowel TW!ST-er als foto van de maand 

door.  

 

Commissiebattle 

Commissies kunnen in deze battle onderling strijden voor punten. Dit levert een halfjaarlijkse winnaar 

op, die bekend wordt gemaakt bij de H-ALV en O-ALV. Tevens is er een overall winnaar. Deze wordt 

bekend gemaakt bij de O-ALV. Punten kunnen onder andere verdiend worden door aanwezigheid bij 

borrels en activiteiten. Omdat dit waarschijnlijk wel de opkomst op borrels en activiteiten heeft 

verhoogd, gaat de commissiebattle komend jaar door. Om de commissiebattle een nog groter succes te 

laten worden en de competitiviteit hoog te houden, doet het bestuur ook mee aan de commissiebattle, 

maar zal nooit de winnaar zijn. 

 

Bijles 

Afgelopen jaar is er, voornamelijk in het eerste semester, bijles gegeven aan eerste- en tweedejaars 

leden wanneer daar genoeg animo voor was. We vinden dit een goed initiatief en willen hier daarom 

mee doorgaan, maar dan ieder blok. Door middel van bijvoorbeeld een poll op Facebook kunnen we 

aan de leden vragen voor welk vak er behoefte is aan bijles. Voor het desbetreffende vak zullen we dan 

een (actief) lid of bestuurslid zoeken die hierin bijles kan geven. 

 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt geschreven door de secretaris. We blijven de nieuwsbrief elke maand versturen. 

In de nieuwsbrief staan activiteiten die de afgelopen maand plaats hebben gevonden en activiteiten die 

in de komende maand georganiseerd worden, evenals de TW!ST-er en foto  van de maand.  

Daarnaast is het een plek om logo’s van sponsoren te tonen. De lay-out van de nieuwsbrief is, in 

tegenstelling tot afgelopen jaar, verticaal in plaats van horizontaal. De nieuwsbrief wordt gestuurd naar 

leden en desgewenst naar vrienden en sponsoren. 

 

Website 

Afgelopen jaar is de website aan veel verandering onderhevig geweest, met name om het 

gebruiksvriendelijker te maken. Veel kopjes in het menu zijn verwijderd en subkopjes zijn op een meer 

logische manier geordend. Desondanks denken we dat het nog beter kan en daarom gaan we de website 

nog logischer indelen. Het inlogsysteem gaat verbeterd worden, zodat hier geen problemen meer over 

ontstaan. 

 

Blog 

In plaats van nieuwe alumniblogs toe te voegen, gaan we dit jaar leden vragen een kort verhaal te 

schrijven over het verloop van hun studie, waardoor andere leden inzicht krijgen in welke 

mogelijkheden er zijn tijdens de studie. De schrijvers zijn ouderejaars leden en geen eerstejaars, omdat 

het programma in het eerste jaar nog weinig extra mogelijkheden biedt en grotendeels vastligt. Deze 

stukjes gaan we verspreid over het jaar verzamelen, zodat deze actueel zijn.  



 

Merchandise 

Afgelopen jaar bleek dat veel leden het leuk vinden om, naast TW!ST-merchandise zoals een mok, ook 

TW!ST-kleding te hebben en daarom gaan we dit aanbieden. Er kan gedacht worden aan een trui of een 

t-shirt. Leden kunnen aan ons doorgeven welk kledingstuk ze willen en wij regelen vervolgens dat ze 

een bedrukt kledingstuk krijgen. 

 

Talencongres 

Het Talencongres wordt jaarlijks met studievereniging ZaZa (Nederlandse Taal en Cultuur) 

georganiseerd. Dit wordt gehouden in het tweede semester en wordt georganiseerd door de besturen 

van ZaZa en TW!ST. 

 

Promotie bestuursjaar 

Afgelopen jaar zijn er een informatieavond en een open bestuursvergadering georganiseerd, zodat 

geïnteresseerden een indruk konden krijgen van wat het bestuur en een bepaalde functie met 

bijbehorende taken precies inhouden. Dit gaan wij ook doen. Daarnaast gaan we, net als afgelopen jaar, 

via social media en de nieuwsbrief een bestuursjaar promoten. 

 

Familiedag 

Afgelopen jaar is er voor het eerst een familiedag georganiseerd. Dit was een groot succes. Daarom 

gaan we komend jaar opnieuw een familiedag organiseren. Om het aantrekkelijk te houden voor 

familieleden die al eerder zijn geweest, wordt aan de familiedag een andere invulling gegeven. Leden 

waarvoor eventueel geen plek meer is tijdens de familiedag, worden wel uitgenodigd voor de afsluitende 

borrel. 

 

EXTERN 

Sponsoring 

We gaan de huidige sponsoren behouden en bij voorkeur ook nieuwe sponsoren werven. Het werven 

van sponsoren is in handen van de Commissaris Extern. We gaan het hele jaar door actief op zoek naar 

nieuwe sponsoren. De sponsoring voor op zichzelf staande activiteiten, zoals het Themacongres en de 

Carrièredag wordt gedaan door de AcademiCie in samenwerking met de Commissaris Extern. De 

AlmanakCie gaat tevens sponsoren werven samen met de Commissaris Extern. Het streefbedrag voor 

de totale sponsoring bedraagt €1.600. 

 

Andere studieverenigingen 

We vinden het belangrijk om de contacten met andere studieverenigingen te onderhouden. Dit gaan we 

onder andere doen door een aantal mixborrels en andere activiteiten met andere verenigingen te 

organiseren. Vooral de banden met kleine letterenverenigingen vinden we belangrijk. Deze banden gaan 

we onderhouden door met deze besturen intensief contact te houden. Ook gaan we opnieuw een 

liftwedstrijd houden met EPU en Esperia, die afgelopen jaar ook plaatsvond. 

 

Vrienden van TW!ST 

Het concept ‘vrienden van TW!ST’ gaan we aanhouden. Op deze manier kunnen we externen aan de 

vereniging binden voor 15 euro per jaar. Vrienden van TW!ST zijn welkom op borrels en activiteiten 

en ontvangen desgewenst de nieuwsbrief en de Noam. Zo kunnen we in contact blijven met externen. 

Het is tevens een kleine inkomstenbron. Het lidmaatschap als vriend stopt na een jaar automatisch, maar 

na dat jaar benaderen wij ze of ze vriend willen blijven. We maken onderscheid tussen actieve en non-

actieve vrienden van TW!ST, door bij de aanmelding te vragen wat ze willen ontvangen (uitnodigingen 



 

voor activiteiten, de nieuwsbrief en/of de Noam). Het doel is om dit jaar twintig vrienden te werven. 

Tevens gaan we externen benaderen om te benadrukken dat ze welkom zijn op borrels en activiteiten. 

 

Alumni 

Om contacten te onderhouden met alumni gaan we het alumnibestand via LinkedIn up-to-date houden 

en aanvullen. Daarbij gaan we het mail- en excelbestand uitbreiden met contactgegevens van onze 

alumni. Op deze manier kan er contact gehouden worden met voormalig taalwetenschapstudenten zodat 

we ze kunnen benaderen voor bijvoorbeeld de Carrièredag, lezingen of voorlichtingen. Er wordt via het 

secretariaat een brief gestuurd naar de alumni of ze in het alumnibestand willen.  

 

Overige externe contacten 

De contacten met de organen binnen de Rijksuniversiteit Groningen willen we in stand houden. Hierbij 

valt te denken aan de faculteitsraad, Network of Arts, het clusterbestuur en de opleidingscommissie. 

Daarnaast gaan we studieverenigingenoverleggen (SVO, vergaderingen van studieverenigingen van de 

faculteit Letteren) bijwonen en contact onderhouden met universiteitspartijen. Ook komend jaar nemen 

we deel aan de LANGU-dag. Zo kunnen we taalwetenschapstudenten uit andere steden en hun 

verenigingen leren kennen. 

 

 


