Transitieplan: commissaris reizen à commissaris Extern
Samenvatting
De functie ‘commissaris reizen’ is momenteel zeer eenzijdig en is van alle bestuursfuncties het
rustigst. Dit komt vooral doordat de reiscommissies weinig begeleiding nodig hebben en na de
reis weer ontbonden worden. De tijd die daardoor overblijft kan worden besteed aan de
commissies die nu niet genoeg aandacht krijgen, namelijk: de acquisitiecommissie (AcqCie) en
promotie commissie (PromoCie). De AcqCie krijgt nu minder aandacht vanuit het bestuur omdat
de penningmeester dit jaar druk bezig is geweest met andere vernieuwingen zoals bijvoorbeeld
de pinautomaten en de automatische afschrijvingen. Omdat de functie van penningmeester in
het Spectrumbestuur ieder jaar een drukke functie is gebleken zou de AcqCie meer aandacht
kunnen krijgen onder een commissaris extern. De Promocie doet het prima onder de secretaris,
maar zou ook meer aandacht kunnen krijgen onder een commissaris extern. Omdat deze functie
overkoepelend is zouden de PromoCie en de AcqCie dan nauwer kunnen samenwerken en
daardoor zou zowel de acquisitie als de promotie beter gaan verlopen. Dit nieuw verkregen
overzicht zorgt er ook voor dat de mogelijkheden voor eventuele sponsors groter worden, die
hierdoor sneller interesse zullen hebben in SV Spectrum.
De commissaris extern zou dus taken overnemen die nu onder het dagelijks bestuur verdeeld zijn,
en daardoor ook voor hen meer rust creëren. De functie is momenteel in essentie een tweede
commissaris activiteiten, maar dan gespecialiseerd in reizen en excursies. Voorheen heette de
functie dan ook commissaris grote activiteiten.
Het idee is om de functie van commissaris extern als volgt te omschrijven: Het bestuurslid dat
verantwoordelijk is voor (zaken omtrent) de promotie, acquisitie en reizen.
Om dit te kunnen realiseren worden de reiscommissies uiteindelijk volledig autonoom (met
uitzondering van de eerstejaarsdagen) zodat de commissaris voldoende tijd overhoudt om de
promotie en acquisitie daadwerkelijk de tijd te kunnen schenken die zij behoeven.
Zoals de functie van commissaris reizen nu vormgegeven is, zou het niet mogelijk zijn om de
PromoCie en de Acqcie onder te brengen bij deze commissaris. De structuur van de functie vergt
daarom een aantal aanpassingen om het wel te kunnen realiseren.
1. De reizen die niet langer duren dan een weekend worden zelfstandiger. Hier onder vallen:
het zeilweekend, het allejaarsweekend, de stedentrip en de liftwedstrijd. Met zelfstandig
wordt bedoeld dat de commissaris extern alleen op de twee eerste en twee laatste
vergaderingen aanwezig is. Daarnaast zal deze uiteraard ingrijpen als dat nodig blijkt te
zijn. Ook is de commissaris extern altijd bereikbaar voor de leden van de reiscommissie.
2. Om de afwezigheid van de commissaris op te vangen zullen handboeken worden
geschreven voor de desbetreffende reizen en zullen oud leden van reiscommissies worden
aangemoedigd om in dezelfde of in een nieuwe reiscommissie te gaan.
3. Wintersport blijft niet per definitie onder de commissaris extern vallen maar zal in het
volgende jaar een losse reis worden zoals de Batavierenrace. Zo kan het nieuwe bestuur
beslissen welk bestuurslid dit onder zijn/haar hoede wil nemen.
De eerstejaarsdagen blijven wel onder volledig toezicht van de commissaris. De commissaris zal
dus, net zoals vorige jaren, meehelpen met de voorbereiding en uitvoering van de
eerstejaarsdagen.

Huidige Situatie
In het huidige bestuur is de commissaris reizen verantwoordelijk voor het opzetten, begeleiden
en afsluiten van de liftwedstrijd, allejaarsweekend, stedentrip, wintersport, zeilweekend en
eerstejaarsdagen. Dit zijn in de huidige situatie de enige officiële taken tezamen met de
afspraken die zijn gemaakt met de rest van het bestuur. Dit maakt de commissaris tot een tweede
commissaris activiteiten, gespecialiseerd in excursies. Daardoor is de commissaris reizen dan ook
de rustigste functie uit het bestuur. Door de grote hoeveelheid activiteiten en reizen is het
noodzakelijk om en aparte functie te hebben voor reizen, maar dit schuift daardoor wel een
aantal taken af op het dagelijks bestuur. Dit ging voorgaande jaren min of meer goed, maar door
de modernisaties zoals de nieuwe website, automatische incasso en de ipad, is de druk op het
dagelijks bestuur te groot geworden. Om deze druk te te verlagen moeten er dus taken
verschoven worden. Volgens het huidig bestuur is de meest logische functie om deze taken
naartoe te verplaatsten die van de commissaris reizen.
Liftcie, Tripcie en ZeilCo.
De commissaris reizen is verantwoordelijk voor de opzet, begeleiding en afsluiting van deze
commissies en voor de reizen die samen met hen worden georganiseerd. De commissies
krijgen vooral schriftelijke begeleiding en het toezicht van de commissaris verloopt grotendeels
op afstand via de voorzitter. Dit verhoogt de autonomiteit van de commissies. Deze nieuwe
autonomie kan risico met zich meebrengen. Daarom zijn er twee dingen voor nodig om deze
risico’s te verminderen: een handboek en een oud-ledenbeleid..
Handboeken
De handboeken zullen vanaf studiejaar 2017-2018 worden gecreëerd door commissaris reizen
2017 (Booker Hoekman). Er zal een in elkaar gezet worden voor elke reis korter dan een weekend,
met input van vorige commissie leden en vorige commissarissen. De handboeken zullen dan na
elke evaluatie worden geüpdate om de beste handleiding te geven voor het organiseren voor de
reizen. Deze handboeken brengen de kennis die commissaris die nu mondeling met de commissie
deelt over, en leggen een schriftelijk protocol vast zodat er meer tijd is om de nieuwe functies op
te pakken.
Oud-lidbeleid
Het oud-lidbeleid is een beleid dat in werking treedt bij het samenstellen van een nieuwe
commissie. Het is duidelijk geworden dat de aanwezigheid van ervaren leden in reiscommissies
de efficiëntie, kwaliteit en mentaliteit van een commissie zeer ten goede komt. Dit beleid houdt in
dat een oud lid van of dezelfde commissie of een andere reiscommissie onderdeel is van een
nieuwe reiscommissie. De ervaring van het desbetreffende lid zal van pas komen bij het
ondersteunen van nieuwe leden in het organisatiewerk en hen behoeden voor beginnersfouten.
Wintersport
De wintersport wordt vrijwel compleet zelfstandig. Een bestuurslid naar keuze zal alleen de reis
en de reisorganisatie uitzoeken en de vakantie boeken. De commissie zal zelf verantwoordelijk
zijn voor de inschrijving, activiteiten en organisatie. Op deze manier is het leiden van de
commissie laagdrempelig, en wordt de drukte die het wisselen van commissaris met zich
meebrengt vermeden.

