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voorwoord
Beste lezer,
Voor je ligt het AFU-beleidsplan voor het collegejaar 2020-2021. Dit plan is geschreven
naar aanleiding van de overname van het bestuur door een nieuwe lichting enthousiaste
AFU’ers, en zal bijdragen aan een nieuw fantastisch verenigingsjaar.
Dit beleidsplan zal de weg weergeven die AFU komend jaar zal bewandelen. Er is aandacht besteed aan wie wij zijn, wat we gaan uitvoeren, hoe we dit gaan financieren, etc.
Ook vind je er informatie over de richting die wij, als nieuw bestuur, zien voor AFU.
Voor ondersteuning bij het schrijven van dit beleidsplan bedanken we graag de directie van Kunst en Economie, Danique Kamp en alle AFU-besturen voor ons. Zij hebben
samen ons op het goede pad gewezen voor dit spannende jaar. Hoe het jaar er precies
gaat uitzien is voor ons ook nog onduidelijk, maar zonder hen zouden we al geen start
kunnen maken.
Dit beleidsplan is geschreven voor iedereen die interesse heeft in AFU. Of je nou eerstejaars lid bent, docent van Kunst & Economie, alumnus, of commissielid. Daarnaast hebben we dit ook geschreven voor onszelf. Dit beleidsplan moet een rode draad gaan vormen en een mate van reflectie door het jaar heen.
Wij wensen jullie veel leesplezier,
Namens het AFU bestuur 2020-2021,
Suzanne Heijblom
Penningmeester & Secretaris AFU
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Inleiding
Wij zijn er klaar voor! Na de afgelopen maanden opgeleid te zijn door het oude bestuur,
hebben wij ook alle tips en tops voor een soepel bestuursjaar meegekregen. We kunnen
niet wachten om echt van start te gaan! Het gaat een jaar worden met vele uitdagingen, door Covid-19 weten we niet precies wat allemaal kan en mag. Toch gaan we ons
uiterste best doen om er het mooiste van te maken. Wij presenteren u met trots ons
beleidsplan.
Wij zijn het vierde bestuur, en hiermee het eerste bestuur dat te maken gaat krijgen met
‘AFU-Alumni’. Wij hopen als bestuur goed aan te sluiten op het idee waarom AFU ooit
opgericht is. Ook onze eigen plannen en ideeën willen wij aan AFU kunnen toevoegen.
Riemer van der Wal, Wouter Wind, Suzanne Heijblom, Charlotte Grootenboer & Maarten
de Theije
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Wie zijn wij?
Riemer van der Wal

Hi! Ik ben Riemer van der Wal, de voorzitter van AFU 2020/2021. Op de introductiedag
van ons eerste jaar raakte ik gelijk al geïnteresseerd in AFU. Het is voor mij een mooie
manier om te verbinden met mensen uit andere jaarlagen of de andere lijn. Naarmate
het eerste jaar vorderde merkte ik steeds meer dat AFU echt een goede toevoeging is
op deze studie. Toen ik dan ook erachter kwam dat ik meer uitdaging wilde zoeken in de
opleiding, was solliciteren voor het bestuur van AFU voor mij een heel interessant idee.
Ik heb het afgelopen jaar een heel leuk jaar gehad, onder andere door AFU, en ik hoop
dat wij dat komend jaar ook aan de nieuwe eerstejaars leden, maar ook aan de al bestaande leden kunnen bieden.

Wouter Wind

Gegroet Lezers! Mijn naam is Wouter Wind en ik ben de Vice-voorzitter van AFU in het
schooljaar 2020/2021. Ik heb veel profijt gehad van AFU afgelopen jaar. Als eerstejaars
student van Kunst en Economie waren de feesten en borrels de perfecte gelegenheid
om met je studiegenoten te socializen en bevriend te raken. Ook naast het feesten was
AFU belangrijk voor mij. Met de handige samenvattingen heb ik menig tentamen gehaald. Mijn eerste jaar werd ruw verstoord door de Corona-Crisis waar we nu nog steeds
in zitten. Ik wil mij als Vice-Voorzitter inzetten om, ondanks de vreemde tijd waar we in
leven, toch dezelfde ervaringen te bieden en faciliteren. Zodat al onze studiegenoten
terug kunnen kijken naar onze tijd en kunnen zeggen dat ze toch een heel goed jaar
hebben gehad waarin ze veel hebben geleerd en toch veel leuke dingen hebben kunnen
doen.

Suzanne Heijblom

Heey heey! Mijn naam is Suzanne Heijblom, penningmeester en secretaris in dit bestuur
van AFU. Ik ben nu één jaar lid bij deze gezellige studievereniging. Tijdens de introdag
kwam ik voor het eerst met AFU in aanraking en ik heb me meteen aangemeld bij de
vereniging. Door het jaar heen ben ik naar veel activiteiten geweest, maar ik was nog
geen actief lid. Ik ben gelijk op de kans gesprongen om dit jaar actief betrokken te zijn
bij AFU. Ik wil gaan focussen om de systemen binnen AFU meer efficiënt te maken en
mezelf te professionaliseren. Leden zullen bij mij terecht komen voor vragen over alle
administratieve zaken die met AFU te maken hebben. Ik zie dit jaar dan ook als een grote
uitdaging, en ik ben daar klaar voor. Ik heb heel veel zin in dit jaar en kan niet wachten
tot we kunnen beginnen!

Charlotte Grootenboer

Heyhoi! Ik ben Charlotte Grootenboer, de Chef Onderwijs van bestuur 2020/2021. Afgelopen collegejaar ben ik lid geweest van de Media & Marketing-commissie en kon je
me op vrijwel elke AFU-borrel vinden. De vereniging heeft voor mij echt een extra laag
gegeven aan mijn ietwat aparte eerste studiejaar, en ik hoop dat wij deze verdieping
kunnen blijven bieden. Mijn voorgangers hebben voor mij al hele duidelijke plannen en
systemen opgezet en uitgewerkt, die ik komend jaar volop in ga zetten en uit ga breiden
naar hogere jaren. Mijn focus ligt het komende jaar op de educatieve meerwaarde van
onze studievereniging. Voor alle onderwijszaken kan je bij mij terecht. Ik heb er zin in!
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Maarten de Theije

Hoi! Ik ben Maarten de Theije en ik zal komend schooljaar (2020/2021) de rol van Chef
Community gaan vervullen. Ik vind het erg belangrijk dat deze rol goed vervult wordt
en ga hier dan ook mijn uiterste best voor doen. Een vereniging is natuurlijk niks zonder
haar leden en hier ligt dan ook de focus voor komend jaar op. Wat willen onze leden en
wat vinden zij belangrijk? Ik kijk er erg uit naar komend schooljaar en hoop veel van mijn
gestelde doelen te kunnen verwezenlijken!
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Missie
AFU biedt verdieping aan alle studenten van Kunst & Economie. Dit doen wij zowel op
sociaal als educatief niveau. Wij willen de sociale cohesie binnen de studie verhogen,
door laagdrempelige sociale evenementen aan te bieden waardoor ieder lid zich welkom
voelt. Aan onze leden bieden we op educatief vlak verschillende tools om de studievoortgang te bevorderen. Door dit te combineren proberen we de ideale studie ervaring
te creëren.

visie
AFU creëert verbintenis tussen de studenten van K&E en streeft naar een creatieve
community op educatief en sociaal niveau, zowel binnen als buiten HKU

doelen
Online aanwezigheid
Komend collegejaar is het belangrijk voor AFU om nieuwe wegen te vinden om met
leden in contact te blijven. Door de coronacrisis zal het onderwijs voornamelijk online
plaatsvinden en is het veel lastiger om borrels en feesten te organiseren. Om toch met
elkaar verbonden te zijn en blijven, moet AFU zich meer richten op online platforms.
Om ons duidelijk online te profileren, willen wij dat onze eigen website centraal staat.
Hiervoor hebben we een website nodig die up-to-date en overzichtelijk is, waardoor
onze social media pagina’s meer fungeren als een uniforme spreekbuis. Om dit te kunnen verwezenlijken moet er veel gebeuren aan de website.
Zo willen wij een nieuwe website die geregeld ‘up-to-date’ wordt gehouden. Dit willen
wij doen door op de website een duidelijke agenda te plaatsen waar de komende events
van AFU op worden geplaatst.
Op educatief vlak willen we het gemakkelijk maken om je in te schrijven voor bijlessen
en AFU Exclusives. Ook moet het kopen van samenvattingen op de website gemakkelijk
gemaakt worden. Door de veranderingen door te voeren in de website, hopen we dat de
website overzichtelijk en gebruiksvriendelijk wordt.
Zoals net genoemd willen we de socials laten functioneren als een ‘uniforme spreekbuis’.
Alle activiteiten worden medegedeeld op alle kanalen (uitzonderingen daargelaten). Het
bestuur wil hiermee helder en duidelijk communiceren met de leden, zodat er geen verwarring kan ontstaan. Hierin ligt een grote taak bij de commissie Media & Marketing om
dit goed te laten verlopen.
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Ook willen wij als AFU bestuur kijken naar nieuwe manieren om verschillende onderwerpen aan te snijden op onze socials om zo veel meer diepgang te creëren online. We
zullen nog kijken hoe we dit precies gaan vormgeven, maar de verbinding met leden
moet centraal staan.

Ledencontact
Het komende schooljaar zal de vereniging hoogstwaarschijnlijk blijven kampen met
maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij online een sterke positie innemen om zo het contact met onze leden te kunnen
behouden. Voorbeelden hiervan zijn: Regelmatig verschillende onderwerpen aankaarten, op alle sociale media platforms van AFU regelmatig actief zijn, contact zoeken met
de leden op een andere manier dan we gewend zijn (via verschillende kanalen).
Uiteraard is het belangrijk om goed bereikbaar te blijven, ook als wij niet fysiek op locatie aanwezig zijn. Om deze reden willen we dit ook op onze sociale media uitstralen.
Op deze manier blijven we in contact met onze leden en kunnen we hen op de hoogte
houden over aankomende evenementen en andere bezigheden van de vereniging. Wij
streven er als bestuur naar zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op zowel school als alle
evenementen georganiseerd door AFU of HKU.
Als laatste onderwerp m.b.t. het ledencontact vinden wij het contact tussen de leden
belangrijk. Wij willen hier als bestuur dan ook een aanbiedende rol in spelen. Hoe dit
precies vormgegeven zal worden, zal later worden bepaald. Dit zullen alternatieve vormen van communicatie en verbintenis worden om zo op een andere manier dan we
gewend zijn in contact te blijven met elkaar. Als bestuur hopen wij met deze drie speerpunten het contact met de leden te onderhouden, maar ook het contact tussen de leden
zelf te ondersteunen.

Jaarlagen met elkaar verbinden
AFU is ooit begonnen uit de behoefte naar verbinding tussen de A- en B-lijn in het eerste
studiejaar. Naarmate de vereniging groeide, is deze behoefte uitgebreid naar verbinding
tussen de verschillende jaarlagen. Wij willen het komende jaar meer ruimte bieden voor
deze verbinding.
Wij zullen middels nauw contact met de studieleiders onszelf zichtbaar maken op belangrijke contactmomenten voor jaar 3 en 4, om zo de studenten die elkaar het minst
van allen zien, toch in contact te brengen met AFU. Als deze studenten eenmaal bij AFU
betrokken zijn geraakt, kunnen zij hun kennis en ervaring van de opleiding ook delen met
de studenten uit jaar 1 en 2.
De studenten uit jaar 1 en 2 worden veelal aan elkaar verbonden door studiegerelateerde activiteiten. Veel van onze bijlesdocenten zullen uit jaar 2 komen. De activiteiten
die wij als vereniging aanbieden, zullen voornamelijk betrekking hebben op de vakken
uit het eerste en tweede jaar. Als studievereniging bieden wij verrijking op het reguliere
onderwijs, maar het behouden van sociaal contact tussen de studenten is altijd onze
onderliggende motivatie.
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Alumni
Aankomend jaar willen wij beginnen met het opbouwen van een alumni-lidmaatschap.
Dit willen wij doen om ook oud K&E’ers bij de studie en AFU te blijven betrekken. Ook is
het interessant voor studenten, en ook voor alumni, om met elkaar in contact te komen
op bijvoorbeeld een borrel. Meer over het alumni-lidmaatschap is te vinden op pagina
17
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Organisatiestructuur
In dit hoofdstuk zullen wij de organisatiestructuur binnen AFU beschrijven. We beschrijven hier de taken binnen het bestuur, maar ook taken/verwachtingen van elk ander
orgaan binnen AFU.

Bestuur
Bestuurslid
•
•
•
•
•
•

Het bestuurslid behoudt de missie en visie in de alledaagse zaken van AFU.
Ieders stem binnen het bestuur is gelijk, zonder uitzondering.
Het bestuurslid staat tussen de leden en legt actief verbindingen binnen AFU.
Het bestuurslid helpt leden waar nodig.
Het bestuurslid denkt na over de lange-termijn vraagstukken waar AFU mee kampt.
Als het bestuurslid geluiden hoort waar een ander bestuurslid verantwoordelijk voor
is, wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan dat bestuurslid.
• Alle bestuursleden zijn samen verantwoordelijk.

Vergaderingen

• Het bestuurslid is aanwezig bij de bestuursvergadering. Deze doet zich één keer per
week voor.
• Het bestuurslid is aanwezig bij de Centrale Vergadering. De Centrale Vergadering
doet zich één keer per maand voor.
• Het bestuurslid vergaderd elke maand voor de Centrale Vergadering met zijn of haar
commissiehoofd over de vorderingen binnen de commissie.
• Het bestuurslid is aanwezig bij de vergadering met studieleider Danique Kamp. Deze
vergadering doet zich ongeveer één keer per maand voor.
• Het bestuurslid is aanwezig bij de vergadering met waarnemend directrice Olivia
Kramers. Deze vergadering doet zich ongeveer één keer per twee maanden voor.
• Het bestuurslid leest bij afwezigheid de notulen door en stelt waar nodig vragen.

Gekoppelde commissie

• Het bestuurslid is eventueel gekoppeld aan een commissie en is medeverantwoordelijk voor alles wat er binnen de commissie gebeurt.
• Het bestuurslid voert, indien nodig, functioneringsgesprekken met het commissiehoofd of één van haar leden.

Gedragsafspraken

• Het bestuurslid is ruim op tijd aanwezig bij afgesproken evenementen en activiteiten
waar AFU bij betrokken is.
• Het bestuurslid zorgt er bij borrels actief voor dat andere leden zich betrokken en
gewenst voelen.
• Het bestuurslid is representatief. Eventuele problemen worden intern gehouden.
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Voorzitter
•
•
•
•
•
•
•

Is in eerste instantie de publieke spreker.
Zorgt voor een goede balans/werkomgeving binnen het bestuur.
Leidt de vergaderingen, CV en ALV, bereidt deze voor.
Heeft het overzicht over de gehele organisatie inclusief het bestuur.
Draagt de visie uit.
Denkt over de lange termijn vraagstukken van AFU na.
Wanneer er problemen ontstaan tussen AFU-leden neemt de voorzitter een mediator-rol in.
• Houdt deadlines en focuspunten in de gaten en grijpt indien nodig in.
• Eindverantwoordelijk.
• Is verantwoordelijk voor het contact met de Raad van Advies.

Vice-voorzitter
•
•
•
•
•
•
•

Is in tweede instantie de publieke spreker/boegbeeld.
Behoudt contact en zoekt naar externe partners.
Eindverantwoordelijke van de inhoud van de website.
Verzorgen van een nieuwsbrief.
Betrokken bij de Intro-commissie.
Gekoppeld bestuurslid van de Feest-Borrel commissie.
Als de voorzitter uitvalt, worden zijn taken doorgeschoven naar de vice-voorzitter.

Secretaris

• De secretaris maakt de planning, onderhoudt en bewaakt deze. Zij houdt overzicht
over de evenementen voor de commissiehoofden.
• De secretaris is verantwoordelijk voor het aanleveren van belangrijke documenten
tijdens en in aanloop naar de Algemene Leden Vergadering of Centrale Vergadering
in overleg met het overige bestuur.
• De secretaris stuurt stukken door naar de Raad van Advies.
• De secretaris verspreid stukken onder de leden.
• De secretaris waarborgt de communicatiestroom binnen AFU. De secretaris zorgt
ervoor dat de algemene mail van het bestuur beantwoord wordt en zorgt dat mails
bij de juiste persoon terecht komen.
• De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de leden.
• Inschrijfformulieren, afgenomen enquêtes, et cetera.
• De secretaris is het gekoppeld bestuurslid van de Media-Marketingcommissie.
• Notuleert tijdens de vergaderingen en verwerkt deze.
• Houd de actiepunten in de gaten van voorgaande vergaderingen (voor meetings
en ALV, etc).
• Uiterlijk de dag na de vergadering zet de secretaris de nieuwe to do’s in de lijst
op de Drive.

Penningmeester

• Het geld van de vereniging mag pertinent niet worden gebruikt voor eigen gebruik.
• De penningmeester maakt elk kwartaal een overzicht van alle kosten en inkomsten.
Deze wordt gecommuniceerd met de leden via de ALV.
• De penningmeester is bezig met confidentiële zaken. Wachtwoorden en belangrijke
cijfers worden niet met de leden gedeeld.
• Het is van belang dat er met voorzichtigheid om wordt gegaan met de voor de pen12
ningmeester beschikbare informatie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maakt de jaarbegroting.
Gebaseerd op budgetplafonds.
Verzorgt (nieuwe) formats voor begrotingen.
Eindverandelijk voor het budgetplafond.
Is voor commissies na de CV beschikbaar voor financieel advies tijdens het ontwerpen van een budget.
Onderhoud de financiële administratie.
Behandelt de juridische zaken binnen AFU samen met de voorzitter.
Ontwikkelt (nieuwe) verdienmodellen indien van toepassing.
Behandelt financiële aanvragen.

Chef Onderwijs

• Communiceert met alle module-eigenaren over mogelijke wijzigingen in hetcurriculum.
• Creëert en update het overzicht van alle educatieve activiteiten en zaken.
• Organiseert bijlessen en faciliteert groei waar nodig.
• Neemt initiatief met nieuwe concepten (bijvoorbeeld AFU Exclusive).
• Werft en neemt sollicitaties af met bijlesdocenten.
• Zorgt waar nodig dat er extra bijlessen mogelijk zijn.
• Chef Onderwijs is het gekoppeld bestuurslid van de commissie Cultuur.
• Werkt samen met alle werkveld coördinatoren.
• Communiceert alle financiële aspecten van bijlessen met de Penningmeester.
• Behoudt de balans tussen gezelligheid en studie-gerelateerde activiteiten.
• Maakt het overzicht over de studiegerelateerde/educatieve activiteiten.
• Communiceert het overzicht met de Media- & Marketingcommissie.
• Staat in goed contact met alle organen binnen de HKU.
• Locatie eigenaar
• Locatiedirecteur
• Roostermakers
• Module eigenaren
• Gabriëlle Kuipers/Olivia Kramers
• Jaarleiding
• Roelof Blekers (HKU-Breed)
• Kan inspelen op de behoeftes van de studenten op educatief gebied.
• Wordt ingezet om contact te leggen met werkveld gerelateerde externe partijen en
sponsoren.

Chef Community

• Samenwerking binnen commissies begeleiden en waar nodig aanscherpen door om
de maand een ledenonderzoek te doen.
• Het werven van nieuwe leden is een primair aandachtspunt.
• Neemt de leiding bij het organiseren van open dagen, introductiedagen of introductieweekenden waar AFU deel van uitmaakt.
• Creëert en waarborgt de betrokkenheid binnen de community van AFU.
• Onderzoekt de aanwezigheid en mening van leden en niet-leden bij AFU gerelateerde activiteiten door middel van:
• Format met feedback aan drie leden per maand geven. Dit verwerkt de Chef Community in een document op de drive. Wordt nog vervolgd.
• Observatie presenteren tijdens ALV of waar nodig op andere centrale momenten.
• Vertrouwenspersoon binnen AFU.
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• Verzorgt het commissieleden(en -hoofden) uitje.
• Waarborgt het groepsgevoel van de commissiehoofden en voert de functioneringsgesprekken op gebied van community.
• Chef Community is het gekoppeld bestuurslid van de Reiscommissie
De samenwerkingsovereenkomst van het bestuur is te vinden als eerste bijlage op
pagina 35.

Raad van Advies
De leden van de Raad van Advies zijn ervaren AFU’ers die een adviserende functie zullen vervullen. Zij ondersteunen ons in het nastreven van afspraken en doelen die in dit
beleidsplan beschreven staan. Tijdens de Algemene Leden Vergadering zal de Raad van
Advies namens de leden kritische vragen stellen.
De Raad van Advies van bestuursjaar 2020-2021 bestaat uit Nina van der Kaaden
(commissiehoofd Borrelcommissie 2018/2019), Merel van der Linden (bestuursjaar
2018/2019), Sven van der Steur (commissielid Media 2018/2019) & Marieke Bruinewoud (commissiehoofd Media 2018-2019).

Commissiehoofden en -leden
In dit hoofdstuk beschrijven we de taken van commissiehoofden en -leden. Informatie
over de commissies en bijbehorende taken staan beschreven in het hoofdstuk Commissies op pagina 24.

Commissiehoofden

Het commissiehoofd is de verantwoordelijk voor de commissie, maar het bestuur blijft
eindverantwoordelijk. Hij of zij communiceert de ontwikkelingen binnen de commissie naar het bestuur. Tijdens de Centrale Vergadering worden deze ontwikkelingen ook
gecommuniceerd naar de andere commissies. Commissiehoofd zijn is een interessante
manier om nog meer voor AFU te betekenen en eigenhandig bezig te zijn met het uitvoeren van beleid.
De positie van commissiehoofd wordt bij voorkeur vervuld door een tweedejaars student of hoger.
De taken van de commissiehoofden
• Het commissiehoofd is verantwoordelijk voor zijn of haar commissie.
• Het commissiehoofd bereidt een update voor om voor te dragen tijdens de Centrale
Vergadering. Deze presenteert hij of zij ook. Indien verhinderd wordt er vervanging
geregeld door het commissiehoofd.
• Het commissiehoofd houdt het gekoppeld bestuurslid op de hoogte van ontwikkelingen.
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Vergaderingen
• Het commissiehoofd is verantwoordelijk voor het inplannen en voorbereiden van de
wekelijkse vergaderingen en leidt deze.
• Het commissiehoofd nodigt waar nodig het gekoppeld bestuurslid uit voor de vergadering.
In Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst commissiehoofden is het contract te vinden
wat aan het begin van het jaar wordt ondertekend. Het is een richtlijn voor de samenwerking en houvast voor wanneer er onverhoopt dingen fout gaan tijdens deze samenwerking. Deze overeenkomst is te vinden op pagina 43.

Commissieleden

Commissieleden zijn AFU’ers die actief willen zijn binnen onze studievereniging. Ze
zetten zich in voor een commissie naar keuze. Op deze manier kunnen leden zich verdiepen in onderwerpen en vaardigheden waar ze al bekend mee zijn of nieuwe vaardigheden leren.
De taken van een commissielid
• Het commissielid werkt actief mee aan de taken van de commissie.
• Het commissielid en houdt onderlinge problemen intern, maar bespreekt indien
nodig deze wel met de desbetreffende persoon (commissiehoofd of vertrouwenspersoon binnen AFU).
• Het commissielid is representatief en zorgt ervoor dat zijn of haar klasgenoten weten
wat er speelt binnen AFU.
Vergaderingen
• Het commissielid is aanwezig bij de wekelijkse commissievergadering.
• Het commissielid is aanwezig bij de maandelijkse Centrale Vergadering.
• Wanneer het commissielid niet aanwezig kan zijn bij een vergadering leest hij of zij
de notulen na.

Werving van commissiehoofden en leden

Commissiehoofden
Wij willen alle studenten Kunst & Economie eerst via onze kanalen in gelegenheid stellen te solliciteren naar een functie als commissiehoofd. Mocht dit niet genoeg reacties
opleveren, zijn we gedwongen om mensen rechtstreeks te gaan benaderen voor deze
rollen.
Commissieleden
Zowel eerste- als tweedejaars kunnen zich opgeven als commissielid. Ook de derde- en
vierdejaars zijn welkom, maar het zal minder goed binnen hun roosters passen, waardoor
we ons focussen op eerste- en tweedejaars. We hopen dan ook op een goede mix, waardoor er nog meer samenhang wordt gevormd tussen de verschillende jaren van Kunst &
Economie.
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We zullen door middel van het krijtbord en social media posts laten weten dat mensen
kunnen solliciteren voor een positie in een commissie. Het krijtbord zal wat algemener
zijn met informatie over waar en wanneer de sollicitanten worden verwacht. De posts
zullen wat dieper ingaan op wat het nu daadwerkelijk inhoudt om lid te zijn van een commissie. Daarnaast vragen wij bij (her)inschrijving of studenten geïnteresseerd zijn om
deel te nemen aan een commissie. Deze studenten worden dan geïnformeerd via e-mail.
Om een goed beeld te geven van de taken en verantwoordelijkheden van een commissielid willen we gebruik maken van ervaringen van commissieleden uit vorige jaren.
De sollicitaties zullen worden afgenomen door het commissiehoofd en zijn of haar gekoppeld bestuurslid. Het commissiehoofd zal tijdens de werving en sollicitaties de leiding nemen; hij of zij weet namelijk wat er nodig is om de plannen te realiseren. In het
zeldzame geval dat iemand niet wordt aangenomen, willen we ze graag laten weten
waarom. Op deze manier kan de persoon in kwestie hieraan werken en volgend jaar
opnieuw proberen om aangenomen te worden als commissielid.

Studentleden
AFU is een studievereniging, wat inhoudt dat we leden hebben. Alle studenten van Kunst
& Economie kunnen lid worden. Lidmaatschap kost 30 euro per jaar. Leden van AFU genieten voor alle evenementen, samenvattingen en bijlessen die we organiseren een gereduceerde prijs. Op deze manier verantwoorden we de kosten van het lidmaatschap. We
willen er dit jaar voor zorgen dat het verschil in prijs zo significant is dat het lidmaatschap
als het ware wordt “terugverdiend”. Het inschrijfformulier is te vinden in bijlage 4 op
pagina 46.

Werving

In bijlage 7 vind je de customer journey, die verder dit jaar uitgewerkt zal worden aan de
hand van de ervaring die is opgedaan tijdens de wervingsperiode. De eerste maand van
het collegejaar zal volledig in teken staan van nieuwe leden werven. De vraag die hierbij
hoort is: hoe gaan wij per jaarlaag leden werven? Hier hebben we per jaarlaag al een idee
van en deze staan hieronder beschreven.
• Jaar 1: Middels de introductiedag, de borrels tijdens de Paradeweek (en op de parade
zelf), de introductiedag georganiseerd door AFU (eerste week oktober), via de website van HKU en onze eigen sociale media kanalen;
• Jaar 2: Middels sociale media, de mail kanalen van HKU, op borrels en middels persoonlijk contact;
• Jaar 3: Middels sociale media, borrels (ook gespecificeerd op hogerejaars) en via de
mail kanalen van HKU (eventueel de nieuwsbrief)
Het Community Plan voor dit jaar is te vinden in bijlage 8 op pagina 53.
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Alumnileden
Dit jaar willen wij een start maken met het ontwerpen van een alumni-lidmaatschap. Zo
hopen wij ook de AFU-leden die al afgestudeerd zijn te blijven verbinden aan de studievereniging. We willen hierbij kijken naar meerdere opties voor lidmaatschap. Ook willen
we onderzoeken wat wij kunnen organiseren voor deze alumnileden en of we deze leden
bij ons netwerk kunnen betrekken, waardoor zij op bijvoorbeeld werkveldactiviteiten
voorlichtingen kunnen geven over hun werkveld en hun baan. Voor alumnileden is dit
ook interessant, omdat zij in contact blijven met de school en hierdoor ook in contact
komen met studenten, die voor hen een jong netwerk kunnen vormen. Hier kunnen zij
bijvoorbeeld stagiaires vinden.
Er is een apart inschrijfformulier voor alumni te vinden in bijlage 5 op pagina 48.
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Overdracht
Onze collega’s uit 2019/2020 hebben voor ons een aantal fijne systemen geïntroduceerd, die wij het komende jaar voort willen zetten en verder uit willen werken. Om
te zorgen voor een goede overdracht naar het nieuwe bestuur houden wij dit jaar alle
vergaderingen bij met notulen die te vinden zullen zijn op de Google Drive. Al onze
algemene taken worden per rol bijgehouden in de witboekjes. Hierbij gebruiken wij de
witboekjes die het vorige bestuur heeft geschreven en aan ons heeft aangeleverd als
rode draad.
In dit hoofdstuk worden de verschillende stappen en systemen van de overdracht beschreven, van de werving tot de uiteindelijke overdraging.

Afspraken wat betreft de overdracht
van de bestuurstaak:
Nieuw bestuur

• Rond januari begint het huidige bestuur met zoeken naar nieuwe bestuursleden.
• Het nieuwe bestuur wordt tijdens de eindejaarsactiviteit of laatste ALV ingestemd.

Witboek

• De bestuursleden zorgen ervoor dat hun witboekjes eind april klaar liggen zodat het
nieuwe bestuur er mee aan de gang kan gaan. Er zal met een rode markering aan
worden gegeven welke taken meteen op moeten worden gepakt.
• Naast de individuele witboekjes wordt er een document bijgehouden met alle belangrijke informatie wat betreft wachtwoorden en belangrijke data. Ook wordt het
nieuwe bestuur in de Google Drive en de Bestuursagenda toegevoegd.

Inwerken van het nieuwe bestuur

Per bestuurslid worden er aan het begin van mei een aantal bijeenkomsten gepland waar
het huidige bestuurslid het nieuwe bestuurslid inwerkt en de belangrijke informatie specifiek voor zijn rol overdraagt. De bijeenkomsten zullen er waarschijnlijk als volgt uitzien:
Voorzitter
• Naarmate het jaar vordert zal ik hiervoor in mijn witboekje een plan schrijven.
Vice-voorzitter
• Bespreken wat de taken van de vice-voorzitter waren in 2020/2021 (2 uur)
• Overdracht van de website en de nieuwsbrief (Onder voorbehoud) (1 uur)
Secretaris
• Mailchimp, Google Drive, Antagonist en bestuursagenda overdragen en uitleggen
aan de nieuwe secretaris. (1 uur)
• Notulen van voorgaande jaar delen.
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Chef Onderwijs
• Studystore: overdracht Ron Werink (contactpersoon) en uitleg kortingslink en
LML-lijsten. (1 uur)
• Contactpersonen HKU delen. (30 minuten)
• Werving en sollicitatieproces bijlesdocenten. (1 uur)
• Voorstellen aan module eigenaren en contacten binnen HKU. (3 á 4 uur)
Chef Community
• Ledenonderzoek overdragen met daarbij een uitleg hoe er te werk is gegaan (1 uur)
• Draaiboek van introductie delen met een korte evaluatie. (1 uur)
• Korte evaluatie van afgelopen jaar met daarin wat er goed ging en wat er niet goed
ging zodat het volgende bestuurslid niet dezelfde fouten zal maken. (1 uur)
Penningmeester
• Doornemen van de financiële overzichten van het afgelopen bestuursjaar. Eventuele
bijzonderheden of achterstallige betalingen worden bekend gemaakt. (1 uur)
• Aanleren van het incassosysteem. (30 minuten tot 1 uur)
• Overdracht van de bank, Kamer van Koophandel, etc. De voorzitter is ook aanwezig.
De nieuwe penningmeester neemt een kopie van zijn of haar ID mee. (30 minuten)
Verder is het belangrijk dat het nieuwe bestuur aanwezig is bij een aantal vergaderingen
tijdens de overdracht.

Beleidsplan

• Het nieuwe bestuur presenteert tijdens de laatste gezamenlijke vergadering de inhoudsopgave voor hun beleidsplan en een aantal doelen voor het volgende jaar van
AFU.
• Bij het schrijven van het beleidsplan maakt het nieuwe bestuur gebruik van de
ALV-stukken en notulen van het afgelopen jaar.
• Het beleidsplan is af voor het begin van het collegejaar. Het is aan het nieuwe bestuur om dagen in de zomer in te plannen wanneer ze het beleidsplan gaan schrijven.
• Aan het eind van de zomer zal het beleidsplan naar de Raad van Advies worden gezonden voor opmerkingen en eventuele aanpassingen.

Nieuwe bestuur x HKU

• Het nieuwe bestuur wordt aan het einde van het jaar door het huidige bestuur voorgesteld aan directie en Danique Kamp.
• Het nieuwe bestuur plant een afspraak met Danique Kamp aan het begin van het
collegejaar.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel moet worden overgeschreven naar het nieuwe bestuur. Dit
willen we voor de zomervakantie rond hebben. Tijdens een van de bijeenkomsten voor
de overdracht van het penningmeesterschap zullen de nieuwe en oude voorzitter, secretaris en penningmeester samenkomen om documenten te tekenen. De secretaris zal de
documenten printen die naar de KvK worden gestuurd. Nadat iedereen deze documenten heeft getekend, worden deze verzonden.
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Bank

Nadat de Kamer van Koophandel is overgeschreven naar het nieuwe bestuur kan ook de
bank worden overgezet naar de nieuwe penningmeester. Er kunnen twee nieuwe passen worden aangevraagd; een op naam van de penningmeester en een op naam van de
voorzitter. Dit jaar echter hebben we gekozen om over te stappen naar een andere bank
in verband met de vele problemen met incasso’s. We kiezen voor Triodos, omdat dit een
goed beoordeelde bank is en zij dezelfde normen en waarden rondom milieu hebben als
AFU.

Commissie
Om een goedlopend jaar te organiseren heeft AFU verschillende commissies die bepaalde functies vervullen, zodat het bestuur meer overzicht kan houden. De vereniging beschikt reeds over vier commissies; Feest & Borrel, Media & Marketing, Cultuur en Reis.

Afspraken overdracht

Nieuw commissiehoofd
• Het huidige commissiehoofd begint rond februari rond te kijken naar een nieuw commissiehoofd. Het liefst zien we dat een van de huidige commissieleden de rol van
commissiehoofd op zich neemt, omdat hij of zij de commissie al kent.
• Er vinden in de maand mei sollicitaties plaats voor de positie van commissiehoofd.
Hierbij zijn in ieder geval het huidige commissiehoofd en het gekoppeld bestuurslid
aanwezig, hier willen we leden die dan al aangenomen zijn voor het bestuur voor jaar
2021-2022 actief in betrekken.
• In de maand juni wordt de naam van het nieuwe commissiehoofd bekend gemaakt
aan het huidige en nieuwe bestuur.
Witboek
• Het witboek is voor de laatste Centrale Vergadering aan het huidige bestuur via de
mail in pdf-vorm aangeleverd.
Inwerken van het nieuwe commissiehoofd
• Het oude commissiehoofd heeft een aantal gesprekken met het nieuwe commissiehoofd waarin wordt besproken hoe het oude commissiehoofd te werk is gegaan
en hoe het nieuwe commissiehoofd van plan is om het aankomende jaar te werk te
gaan.
• Het oude commissiehoofd heeft een aantal gesprekken met het nieuwe commissiehoofd waarin wordt besproken wat de exacte taken zijn die het commissiehoofd
gedurende het jaar op zich mag nemen. Het oude commissiehoofd geeft uitleg waar
nodig.
• Het oude commissiehoofd geeft zijn of haar telefoonnummer door aan het nieuwe
commissiehoofd en blijft beschikbaar voor eventuele vragen.
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HKU X AFU
De samenwerking tussen de HKU en AFU is van groot belang voor beide partijen.
AFU speelt op educatief en sociaal niveau een grote rol voor de HKU. AFU is een
studievereniging die ook probeert in te spelen op studiegerelateerde behoeftes. Het
geven van bijlessen is hier een voorbeeld van. Het is van belang om op de hoogte te zijn
van de inhoud van de studie, studie gerelateerde activiteiten en stakeholders binnen de
HKU.

Inhoud van de studie

Het is essentieel voor AFU om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op inhoudelijk gebied van de studie om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeftes van de
student. We moeten veranderingen binnen het curriculum zo snel mogelijk opmerken,
zo kunnen we zo goed mogelijk aanvullen met bijlessen. De directie van Kunst en
Economie en Danique Kamp, studieleider jaar 1, zijn hier belangrijke gatekeepers in.
Chef Onderwijs heeft de taak om met beiden om de maand bijeen te komen. Daarnaast
is het in contact staan met de jaarvertegenwoordigers en opleidingscommissie mede
van belang. Chef Onderwijs zal 2 keer per jaar aanwezig zijn bij vergaderingen van de
jaarvertegenwoordiging en zal zichzelf voorstellen aan de opleidingscommissie.

Studie gerelateerde activiteiten

De HKU organiseert geregeld interessante evenementen voor haar (toekomstige)
studenten. Zo hebben we afgelopen jaar samengewerkt met de HKU aan de
introductiedag, open dagen en Exposure Day. Deze activiteiten geven AFU de kans om
nieuwe leden te werven en zich meer te planten binnen de gronden van de HKU.

Stakeholders binnen de HKU

Binnen de HKU hebben wij verschillende stakeholders die van belang zijn voor AFU:
• Honoursprogramma: organisatie studiereis (Marijke Faber is contactpersoon)
• Danique Kamp (studieleider jaar 1,5)
• Olivia Kramers (directeur)
• Jenneke Harings (studieleider Incubate/Stage)
• Lies Wijnterp (studieleider jaar Minoren/jaar 4)
• Ineke van den berg (roostermaker jaar 1 & 2)
• Jodie Beijer (roostermaker jaar 3 & 4)
• Farida Ayoijil (locatiebeheer)
• Roderique Arisiaman (digitale borden)
• Jaarvertegenwoordigers Jaar 1 (namen volgen nog)
• Jaarvertegenwoordigers Jaar 2 (namen volgen nog)
• Jaarvertegenwoordigers Jaar 3 (namen volgen nog)
• Jaarvertegenwoordigers Jaar 4 (namen volgen nog)
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Contactpersonen
Afdeling
HKU Café

Contactgegevens
Luuk van de Klundert
hkucafe@hku.nl

HKU X

Tom van de Wetering
Tom.vandewetering@
hku.nl

Directeur K&E

Olivia Kramers
Olivia.kramers@hku.nl
Danique Kamp
Danique.kamp@hku.nl
Jenneke Harings
Jenneke.harings@hku.nl
Lies Wijnterp
lies.wijnterp@hku.nl
Farida Ayoijil
Farida.ayojil@hku.nl

Studieleider jaar 1 /
Verbinden
Studieleider Incubate /
Stage
Studieleider Minoren /
Jaar 4
Locatiebeheer

Joris Renskers
Joris.renskers@hku.nl
Roostermaker (1 & 2)
Ineke van den Berg
Ineke.vandenberg@hku.nl
Roostermaker (3 & 4)
Jodie Beijer
onderwijsbureau.ke@
hku.nl
Jaarvertegenwoordigers
1e jaar:
Danique.kamp@hku.nl
2e jaar:
Jenneke.harings@hku.nl
Introductiedag / Open Dag Isa Vriese
/ Meeloopdagen
Isa.vriese@hku.nl
Interne events
Marjoleine Gadella
Marjoleine.gadella@hku.nl
Werkveld Muziek
Myra Driessen
Myra.driessen@hku.nl
(Ton van der Werf ton.vanderwerf@hku.nl)

Overige informatie
Interessant op het gebied van promotie. Luuk
heeft connecties met alle
HKU-scholen. Daarnaast
is het ook goed om hem te
betrekken voor de dynamische kant van een event.
Dit is een creatieve werkplaats voor afgestudeerde
van de HKU.

Portefeuille Branding en
Werving
Portefeuille Werkvelden
Portefeuille
Internationalisering
Wat mag wel en wat mag
niet binnen het gebouw?
Welke materialen kan AFU
gebruiken?

Locatiedirecteur

Onderwijscoördinator jaar
1 en 2.
Onderwijscoördinator jaar
3 en 4.
JVT: inzicht krijgen tot de
behoeftes van de student.
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Werkveld Theater

Sanne Wichman
Sanne.wichman@hku.nl
(Margit Odems margit.
odems@hku.nl)
Werkveld Media
Annebel Huijboom
Annebel.huijboom@hku.nl
(Nynke Winkler Prins nynke.
winklerprins@hku.nl)
(Paul Malherbe
paul.malherbe@hku.nl)
Werkveld Beeldende
Yara Cavalcanti
Kunst & Design
Yara.cavalcanti@hku.nl
(Souwie de Wijn souwie.
dewijn@hku.nl)
Werkveld Games
Inez Groen
Inez.groen@hku.nl
Werkveld Mode
Maurille de Smalen
Maurille.desmalen@hku.nl
Werkveld Event
Aziza Horsham
Aziza.horsham@hku.nl
(Marieke Dik
Marieke.dik@hku.nl)
(Isa Vriese
isa.vriese@hku.nl)
Projectenbureau
Jitske Hirs
Stages en vacatures
Jitske.hirs@hku.nl
0623916199
Secretariaat
Betty Kriekaard
Betty.kriekaard@hku.nl
Marketing/Communicatie Anke Oomen (Regisseur)
KE
Anke.oomen@hku.nl
Angelina Reijkers (content)
Angelina.Reijkers@hku.nl
0615690505
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Commissies
Het hart van AFU bestaat uit de commissies vol gemotiveerde AFU-leden die bereid zijn
om een extra steentje bij te dragen aan de vereniging. Dit jaar hebben we geschoven in
een aantal commissies; er zijn commissies uit elkaar gehaald en bij elkaar gevoegd. In dit
hoofdstuk beschrijven we de kernactiviteiten, activiteiten uit het afgelopen jaar en tips
en tops uit vorige jaren.

Cultuur
Commissiehoofd: Pepijn Buizer
Gekoppeld bestuurslid: Charlotte Grootenboer
Kernactiviteiten: Deze commissie focust zich op het organiseren van (culturele en
educatieve) activiteiten m.b.t. de werkvelden van K&E. Als commissiehoofd ben je verantwoordelijk voor het regelen van deze activiteiten en het creëren van animo hiervoor.

Media & Marketing
Commissiehoofd: Manouk Weynschenk
Gekoppeld bestuurslid: Suzanne Heijblom
Kernactiviteiten: Deze commissie focust zich op het promoten van de vereniging en
haar activiteiten. Ze doen dit door alle sociale platformen waar AFU aanwezig te onderhouden. Hierbij is communicatie naar andere commissies en het bestuur heel belangrijk.

Feest & Borrel
Commissiehoofd: Tanno Witkamp
Gekoppeld bestuurslid: Wouter Wind
Kernactiviteiten: Deze commissie focust zich op het organiseren van alle borrels en
feesten vanuit AFU. Dit houdt in: het bedenken van thema’s en het regelen van locaties.
Ook is het commissiehoofd verantwoordelijk voor het goed besteden van het vastgestelde budget en het creëren van een inkomstenbron d.m.v. feesten, georganiseerd door de
commissie.

reis
Commissiehoofd: Janique Modder
Gekoppeld bestuurslid: Maarten de Theije
Kernactiviteiten: Deze commissie focust zich op het organiseren van de AFU reis die elk
jaar in de meivakantie plaatsvindt. Als commissiehoofd ben je verantwoordelijk voor het
goed plannen van het vervoer, het verblijf en de activiteiten. Samen met de commissieleden is het hoofd verantwoordelijk voor de marketing, inschrijving en (in samenwerking met de penningmeester van de vereniging) betaling.
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Introductie
Commissiehoofd: n.v.t.
Gekoppelde bestuursleden: Maarten de Theije, Charlotte Grootenboer en Wouter Wind
Kernactiviteiten: Het organiseren van alle introductieactiviteiten. Hier valt onder: de
doos die komende eerstejaars thuisgestuurd krijgen, de introductiedag die plaatsvindt
op 27 augustus 2020, het aangepaste introweekend en eventuele andere activiteiten
m.b.t. de introductie.
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Evenementen
Werkveld / Activiteiten
Als studievereniging vinden wij het belangrijk om onze leden zo goed mogelijk in contact
te brengen met professionals. De Cultuurcommissie speelt hier een grote rol in, omdat
zij sprekers uit de werkvelden uit zullen nodigen en culturele uitstapjes zullen regelen
voor AFU. Deze evenementen, evenals al het andere wat wij dit jaar organiseren, zullen
volledig volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM worden georganiseerd. Dit
betekent ook dat er een kans is op digitale lezingen van sprekers in het komende jaar.

Borrels
Voorgaande jaren was er om de week een borrel in verschillende café's. Dit jaar zal het
anders verlopen omtrent de situatie met corona. We zien wel in dat borrels een belangrijke gelegenheid zijn om vrienden te maken binnen de opleiding en zo je netwerk uit te
breiden. We zijn hard op zoek naar een geschikte locatie om te kunnen borrelen binnen
de gestelde regels en we moeten, in overleg met de locaties, kijken hoe vaak we het mogen en kunnen organiseren. Het doel is om het aantal borrels te evenaren van vorig jaar
(gemiddeld om de week een borrel).

Feesten
Voor feesten gelden dezelfde problemen als bij de borrels en dus ook hopelijk dezelfde
oplossingen als bij de borrels. We willen gaan voor 3 feesten in het jaar. Een in het begin,
één rond het einde van het eerste semester en eentje op het eind van het jaar.

Introductieweekend
Dit jaar is het organiseren van een introductiekamp geen reële mogelijkheid. Om onze
leden toch goed kennis te laten maken met ons en met elkaar, organiseren wij het laatste weekend van september een alternatief introductieweekend. Dit weekend zal in het
teken staan van verbinding en ontdekking. Door middel van verschillende activiteiten in
kleine groepen, kunnen wij verantwoord toch een leuke tijd bieden aan onze leden.
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AFU-REIS
De AFU-reis zelf is uiteraard het belangrijkste evenement wat gekoppeld is aan dit onderdeel. Buiten dit is er eens per jaar een “Reis Borrel” waar de locatie van de aankomende reis bekend wordt gemaakt en waar de inschrijving van start gaat. De ontwikkelingen rondom Covid-19 worden nauw in de gaten gehouden, om goed in te kunnen
spelen op wat er wel en niet mag.

Lustrum
Volgend schooljaar staat AFU’s eerste lustrum al voor de deur. We willen nu alvast financiële ruimte maken voor het volgende bestuur zodat zij hier een extra mooi jaar van
kunnen maken. Hier gaan wij zelf nog geen activiteiten voor plannen maar hier willen we
het volgende bestuur wel extra bewust van maken. Hoe we dit gaan doen is te vinden
op pagina 28.
Ook willen wij het contact met onze alumni dit jaar goed opzetten, zodat ook zij zich
betrokken voelen bij het lustrum.
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Financien
Stand van zaken
Afgelopen jaar was een jaar als geen ander en dit zal dit jaar ook het geval zijn. AFU is
de eerste lockdown redelijk doorgekomen door bijna geen kosten te maken. Hierdoor
kunnen we dit jaar starten met een aardig potje. We hebben nog wel een zwaar jaar voor
de boeg. Sommige van onze verdienmodellen zullen aangepast moeten worden naar de
omstandigheden en hierdoor zal het kunnen voorkomen dat we minder verdienen dan
voorheen. AFU heeft echter al eerder laten zien dat zij met weinig geld veel voor elkaar
krijgt en wij verwachten dat dit jaar niet anders zal verlopen.
We willen dit jaar een pot apart aanmaken voor komend lustrum. Een budget hiervoor
moet nog worden gesteld, maar het is wel belangrijk dat we door het jaar heen hier geld
voor apart zetten. Dit zal op de eindbalans komen te staan als een reservering.

Partners
Alumni-leden

Dit jaar heeft HKU voor het eerst alumni die actief waren bij AFU. Wij willen deze oudleden graag bij de vereniging betrokken houden, omdat zij een goede koppeling bieden
naar het werkveld. Voor deze alumni hebben we een apart inschrijfformulier opgezet
waar we vragen naar informatie die voor AFU en HKU toegevoegde waarde hebben.
Alumni mogen zelf beslissen hoeveel ze willen bijdragen. In het formulier staan verschillende opties: €0 (dan staan ze alleen in ons contactboek), €30 (standaard lidmaatschap)
of “Pay what you value” (hier kan men zelf bedragen voorstellen).
Voor deze alumni willen we 2 speciale evenementen organiseren. Een “reünie-borrel”;
dit is exclusief voor alumni-leden, een kans om elkaar weer te spreken en ervaringen te
delen, en een borrel waar iedereen die betrokken is bij AFU aangemoedigd wordt om te
komen. We willen hen overhalen om lid te blijven bij AFU op de diploma uitreiking. Dit
is het laatste fysieke contactmoment voor zij geheel weg gaan bij HKU en slechter te
bereiken zijn. Het herinschrijfmoment zal daarna plaatsvinden op de “reünie-borrel” aan
het einde van het schooljaar en via de mail. De huidige laatstejaars zullen ook door het
jaar heen aangemoedigd worden om zich aan te sluiten bij AFU en aangesloten te blijven, door de aanwezigheid van het bestuur op verschillende vierdejaars-evenementen.

Docent-leden

Vorig jaar is AFU Docent in het leven geroepen, er zijn dat jaar 5 docentleden geweest.
Dit jaar willen we dit voortzetten. We hebben gekozen om hier ook een pay-what-youvalue model van te maken en hopen op deze manier ook meer docenten aan de haak
te slaan om lid te worden. De systemen die vorig jaar hiervoor gemaakt zijn, worden
voortgezet.

Andere acties

We streven ernaar dit jaar naar een sponsoractie te organiseren, dit is echter nog onder
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voorbehoud.

Beginbalans

Activa
Inventaris
Boeken
Openers

Passiva
€ 20,00 EV
€ 1.484,71
€ 53,50

Debiteuren

€ 2.955,10 Crediteuren

Liquide middelen

€ 2.949,86

Kas
Totaal

€ 4.567,37

€ 2.955,10 Credit p.p.

€ 77,77

€ 59,30
€ 7.522,47 Totaal

€ 7.522,47
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Begroting

INKOMSTEN 2020/2021
SOORT

CODE

Lidmaatschap

LID LEDEN

€ 30,00

130

€ 3.900,00

LID ALUMNI

€ 15,00

10

€ 150,00

LID DOCENT

€ 15,00

10

€ 150,00

INTRO DEELNEMERS

€ 0,00

45

€ 0,00

INTRO BEGELEIDERS

€ 0,00

5

€ 0,00

VRAGENUURTJE LEDEN

€ 5,00

5

€ 25,00

VRAGENUURTJE NIET LEDEN

€ 10,00

5

€ 50,00

BIJLES SERIE LEDEN

€ 20,00

35

€ 700,00

BIJLES SERIE NIET LEDEN

€ 40,00

10

€ 400,00

IN SAMV ON LEDEN

€ 3,00

100

€ 300,00

IN SAMV ON NIET LEDEN

€ 4,00

50

€ 200,00

IN SAMV PR LEDEN

€ 4,50

35

€ 157,50

IN SAMV PR NIET LEDEN

€ 5,50

10

€ 55,00

Truien

€ 25,00

48

€ 1.200,00

Verkoop oude merch

€ 15,00

8

€ 120,00

Introweekend
Bijles

Samenvatting

Merch
Reis

PRIJS

AANTAL

€ 1.475,00

AFU Festival

€ 0,00
Feesten / Borrel

ENTRANCE LEDEN
ENTRANCE NIET-LEDEN

€ 5,00

130

€ 650,00

€ 10,00

30

€ 300,00

Sponsers

€ 0,00

Lustrum

€ 0,00

Overig

€ 700,00

BOEKEN

€ 50,00

OUDE CAMPINGSPULLEN

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
TOTAAL

€ 10.582,50

30

Begroting

UITGAVEN 2020/2021
SOORT

00,00

CODE

PRIJS

AANTAL

Lidmaatschap

50,00
INTRO DEELNEMERS

€ 0,00

45

€ 0,00

INTRO BEGELEIDERS

€ 0,00

5

€ 0,00

VRAGENUURTJE LEDEN DOCENT

€ 3,00

5

€ 15,00

25,00

VRAGENUURTJE NIET-LEDEN DOCENT

€ 6,00

5

€ 30,00

50,00

BIJLES SERIE LEDEN DOCENT

€ 12,00

35

€ 420,00

00,00

BIJLES SERIE NIET-LEDEN DOCENT

€ 24,00

10

€ 240,00

UIT SAMV ON LEDEN

€ 1,80

100

€ 180,00

00,00

UIT SAMV ON NIET LEDEN

€ 2,40

50

€ 120,00

00,00

UIT SAMV PR LEDEN

€ 2,70

35

€ 94,50

57,50

UIT SAMV PR NIET LEDEN

€ 3,30

10

€ 33,00

Truien

€ 18,00

48

€ 864,00

VILTJES

€ 0,23

250

€ 57,89

50,00

Introweekend

0,00
0,00

00,00

55,00

Bijles

Samenvatting

Merch

00,00

20,00

Website bouwen

€ 150,00

75,00

Vaste lasten

€ 600,00

0,00

Printkosten

€ 400,00

50,00

Commissie's

€ 1.175,00

FEBO
MEDIAMARKT

€ 270,00

0,00

WERKVELD/ACTIVITEITEN

€ 900,00

0,00

REIS

00,00

00,00

Alumni

50,00

Reserveringen

0,00
0,00
0,00

82,50

Overig

€ 1.475,00
€ 90,00

Lustrum

€ 525,00

RECHTEN SAMENVATTINGEN 2021-2O22

€ 300,00

ACHTERSTAANDE UITGIFTE

€ 193,25

ONVOORZIENE KOSTEN

€ 798,92
TOTAAL

€ 8.931,56
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Verdienmodellen
AFU-leden

• Leden betalen €30,00 voor een lidmaatschap. We verwachten dat we dit jaar 130
leden hebben.

AFU-Alumni

• Dit jaar heeft AFU voor het eerst alumni. Deze willen we graag natuurlijk bij AFU
betrokken houden op verschillende manieren. Deze leden hebben een “pay what you
value” verdienmodel. We gaan er vanuit dat we van ieder €15 euro zullen krijgen, we
willen aangeven dat we 30 euro erg op prijs zullen stellen. Een percentage van deze
inschrijfbijdrage zal apart worden begroot, specifiek voor de alumni-leden.

AFU-docenten

• Dit jaar zetten we AFU-docenten voort. We willen hier een “pay what you value” van
maken. We gaan er vanuit dat we van ieder €15 euro zullen krijgen, we willen aangeven dat we 30 euro erg op prijs zullen stellen. We verwachten dit jaar ongeveer 10
docent-leden te werven.

AFU shirts

• We willen nieuwe shirts laten maken. We hebben begroot op productiekosten van
€5,00 per stuk en een verkoopprijs van €15. Voor het ontwerp willen we het graag
binnen HKU houden, omdat wij als Kunst & Economie-studenten andere jonge kunstenaars willen steunen. We willen 75 t-shirts in eerste instantie laten produceren;
mochten er meer nodig zijn zullen deze in een nabestelling worden besteld.

Boeken

• We hebben nog 90 boeken liggen met een waarde van bijna €1500.00, deze zullen
wij dit jaar online gaan verkopen. Dit zijn onverwachte baten en van deze inkomsten
wordt 70% gereserveerd voor het Lustrum van 2021-2022.

Introweekend

• In verband met de covid-19 maatregelen zullen we een andere intro-activiteit dan
een intro-kamp organiseren. Deze activiteit zal in Utrecht plaatsvinden uit ongeveer
50 deelnemers bestaan.

Feesten

• Er staan dit jaar drie feesten op de planning, wat eventueel uitgebreid kan worden
naar vier wanneer ze populair zijn. Er is begroot voor drie feesten.
• 1ste feest zal plaatsvinden in het introweekend, feesten hierna worden nog ingepland door het jaar heen.
• We verwachten dat er bij elk feest 50 AFU-leden en 10 niet-AFU-leden aanwezig
zullen zijn.
• Alle feesten zijn onder voorbehoud
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Bijlessen

• Het aantal deelnemers van bijlessen is op basis van de cijfers van vorig jaar.

Samenvatting

• AFU wil haar leden belonen door een prijsverschil in te voeren voor leden en niet-leden. Verder willen we de prijzen niet veel verhogen, dus hebben we de getallen
gestabiliseerd tussen leden en niet-leden op basis van de prijzen van afgelopen jaar.
Vanaf dit jaar willen we ook samenvattingen aan tweedejaars gaan aanbieden.

Uitgaven
Introweekend

• We verwachten €25 euro per persoon aan kosten te maken. Dit zou betekenen dat
we per persoon 5 euro winst zouden maken exclusief de begeleiders. Dit is echter
onder voorbehoud en kan ook onder de onverwachte kosten vallen.

Bijlessen
• Bijlesdocenten verdienen 60% van de omzet van de bijles. 40% gaat naar AFU.

Samenvattingen

• We gaan de rechten opkopen van samenvattingen die we dit jaar aanbieden.
• We maken een reservering van 30% van de omzet voor volgend jaar om deze rechten
weer te bemachtigen.

AFU shirts

• T-shirts worden voor 5 euro ingekocht en bedrukt.

Viltjes

• We willen leden nog meer betrekken bij de vereniging. AFU is begonnen als een
vereniging vanaf viltjes. Deze hebben we nu weer verdeeld onder inkomend leden
om ideeën voor AFU op te schrijven en te delen.

Reis

• Vanwege de maatregelen is het nog heel moeilijk om te voorspellen of het dit jaar
mogelijk is om een reis te organiseren. Dit zal later in het jaar worden bepaald. Hier
is echter wel genoeg financiële ruimte voor.

Vaste lasten

• We zijn in het proces van wisselen van bank. Dit zal een tijdje dubbele kosten met
zich meenemen. Ook zal er dit jaar gekeken worden naar een andere verzekering
omdat deze nog gekoppeld is aan de Rabobank.

Printkosten
• Verwachting printkosten op basis van vorig jaar.
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Commissies

• Feest & Borrel: Omdat een van de feesten binnen de intro-week valt heeft de commissie genoeg financiële ruimte om 2 feesten met een budget van €450 te geven
en voor iedere borrel een budget van €15 euro. Dit geld mag allemaal in één keer
worden uitgegeven maar we raden de commissie aan om het geld te verdelen over
het jaar.
• Media & Marketing: Deze commissie krijgt iedere maand een budget van €50 euro
om alle acties te ondernemen die zij als commissie willen ondernemen. Dit is exclusief printkosten.
• Cultuur: Zij krijgen iedere maand een budget van €100 euro om uit te geven aan hun
activiteiten. Mochten deze succesvol zijn en goed worden bezocht, kan het zijn dat
hun budget wordt verruimd naarmate het jaar vordert.

Alumni

• Alle kosten die worden gemaakt om de alumni-activiteiten te organiseren komen uit
dit potje. Dit zal 70% van de financiële bijdrage van de alumni-leden betrekken.

Lustrum

• Reservering voor het komende lustrum. Dit bedrag bestaat uit 70% van de onverwachte baten die we gaan verdienen door het verkopen van boeken.

Overig

• Uitstaande uitgifte: Crediteuren terugbetalen.
• Rechten samenvattingen 2020-2021: Dit is onze investering in de rechten van
samenvattingen voor het jaar 2020-2021. Vanaf dit jaar wordt daar jaarlijks een reservering voor gemaakt.
• Onvoorziene kosten: Omdat dit jaar zoveel onzekerheden met zich meebrengt, hebben we voor een hoge onvoorziene kosten percentage gekozen van 12%.
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