Verantwoording Lustrum
Het lustrum dit jaar bestond uit twee weken lang kleine activiteiten met een groot eindfeest als
afsluiting. Dit is zo gedaan omdat het vorige lustrum ook zo georganiseerd was en het de
lustrumcommissie leuk leek om weer zoiets kleinschaligs (doch groots) en gezelligs neer te
zetten.
Het lustrum was niet op alle vlakken zo succesvol als we wilden. Over het algemeen is de promotie
te laat begonnen, en er lag wellicht ook niet genoeg nadruk op het betrekken van ouderejaars
leden. Alle activiteiten waren leuk, maar niet altijd zo druk bezocht. De openingsborrel trok een
respectabel aantal mensen, maar was niet het spektakel wat het had moeten zijn. Het
kampeerweekend was kleinschalig, wat ook het idee was. Het blind-date diner zat niet vol maar
was wel geslaagd. Buitengewoon laagdrempelig was een succes. Carrièredag liep ook goed,
buiten het feit dat velen niet kwamen opdagen voor sommige workshops die vol zaten. Het
eindfeest trok aardig wat man, maar door een verkeerde inschatting was de locatie te groot en is
er verlies gedraaid op het eindfeest. Ondanks de benadrukking van de negatieve punten hebben
veel leden wel kunnen genieten van het lustrum.
In de evaluatie van de lustrumcommissie was men het erover eens dat deze vorm van een lustrum
niet helemaal paste bij de groeiende vereniging. Het was lastig om voor alle kleine activiteiten
heel veel mensen enthousiast te krijgen.
Om dit de volgende keer te voorkomen heeft de lustrumcommissie de volgende
aandachtspunten bedacht voor de volgende lustrumcommissie:.
Speerpunten evaluatie lustrum:
- Volgende keer in plaats van zes activiteiten drie grote activiteiten (in één week).
- Het Lustrumbestuur door laten gaan tot na het lustrum of één bestuurslid door laten gaan
in het nieuwe bestuur als commissaris Lustrum.
- Activiteiten ook richten op oudere, inactieve leden.
- Overige activiteiten in de lustrum-tijd aan de kant zetten.
- Duidelijker zijn met de verantwoordelijkheid voor een evenement. Lustrumcommissie is
verantwoordelijk en stuurt de helpende commissie aan.

