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Lieve Spectraal,
Voor ons is dit het laatste project als bestuur. Wat hebben we gedaan dit jaar? Welke doelen hebben wij
gerealiseerd? Dat kun je allemaal lezen in dit jaarverslag. In dit jaarverslag zullen onze beleidsdoelen
worden besproken. De beleidsdoelen waren Automatisering en Cohesie. Verder zullen nieuwe
ontwikkelingen worden uitgelicht en zal de realisatie worden gepresenteerd.
Voor ons was het redelijk nostalgisch om te schrijven, omdat wij meteen terug dachten aan hoe wij
begonnen aan dit bestuursjaar. Vol goede moed en met veel ambitie gingen wij er tegenaan. Ik zal nog
niet te veel verklappen, maar er is ook aardig veel gelukt dit jaar. Dit is ook mede mogelijk gemaakt door
jou, lief Speccie. Samen met de andere leden heb jij ons ondersteund en energie gegeven om door te gaan,
voor de vereniging. En nu is het tijd voor ons om het stokje over te dragen aan de volgende generatie:
bestuur 2018. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij ons werk en dat van de besturen voor ons
voort zullen zetten.
Heel veel liefs van ons allemaal,
Bestuur 2017
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Samenvatting jaarverslag
Hier een samenvatting van een jaar werk van zes hardwerkende bestoersleden. Een samenvatting voor wie geen tijd
heeft, of simpelweg te lui is om het hele jaarverslag te lezen. God bless you, and god bless Spectrum.
Onder de volgende kopjes zullen onze beleidsdoelen besproken worden. Niet zoals ze bijna een jaar
geleden zijn besproken, maar nu juist evaluerend. We proberen de grote lijnen die we aan het begin van
het jaar hebben opgesteld nu toe te lichten. Toe te lichten in hoeverre we de grote lijnen hebben gevolgd
en in hoeverre dat is gelukt.
Wat betreft automatisering is dat best goed gelukt. Het opzetten van de website is gelukt. Voor het
professionaliseren van de (leden)administratie zijn nu afspraken gemaakt, deze zal bestuur 2018 verder
uitdragen. Verder is de tentamenbank uitgebreid, wordt deze onderhouden en staat deze nu op de
website. Wat betreft betaalsystemen, we hebben een pinautomaat aangeschaft en de rest van het jaar
niet meer met contant geld en kassen gewerkt. Om überhaupt fysieke betalingen te omzeilen is er ook een
online betaalsysteem opgezet, deze is gebruikt voor AJW, gala en het galadiner. Deze kan het komende
jaar ook gebruikt worden. Daarnaast is het ons gelukt om nu zelf automatische incasso’s te initiëren, door
een contract met de ABN. Ten slotte hebben we een deal met de TDA gesloten zodat er korting is op
commissie truien. Ook is de tentamenbank herboren, en wordt deze nu onderhouden op de site.
Het beleidsdoel cohesie wordt ook besproken. Er is zoals beloofd een sportcommissie opgezet. Er is bij
nader inzien geen EJD-afterparty gehouden, wel is er uitvoerig nagedacht over hoe je eerstejaars het best
kan betrekken bij de vereniging. Er is extra aandacht geweest voor het hok, in de zin van verlichting en
evenementen. Ten slotte lag er ook een activiteit met één van onze broertjes, ACD, op tafel. Deze plannen
zijn uiteindelijk doorgeschoven naar de SPAcie, om het een Science Park brede activiteit te maken.
Onder het kopje bestuurszaken wordt het Lustrum toegelicht. Voorafgaand aan het Lustrum is de
promotie wellicht niet al te best gegaan. Een groot deel van de activiteiten van het Lustrum waren
desondanks een succes. Jammer genoeg is op het eindfeest wel verlies gedraaid door een inschattingsfout
betreffende de locatie. In de evaluatie is de vorm van ons Lustrum besproken. Verder hebben we
studiegerelateerdheid gehouden op het niveau dat het al was, zoals we meenden te doen. Ten slotte is er
tijdens goede doelen maart 100 euro opgehaald voor Stichting Move, waar ook vijf speccies uiteindelijk
een project mee hebben gedaan.
In het financieel jaarverslag worden de inkomsten en uitgaven van dit jaar besproken. Per commissie
wordt toegelicht hoe het geld is besteed en waarom er te veel of te weinig is uitgegeven. We zijn voorlopig
uitgekomen op 485,92 euro winst. Dit is voorlopig omdat er nog een aantal zaken onafgerond zijn. We zijn
erg blij dat we de almanakken en brakke uiltjes hebben kunnen afschrijven, omdat dit een kostenpost was
die waarschijnlijk niet opgelost zou worden. Verder hebben we groot verlies gemaakt op het Lustrum, 682
euro meer opgehaald met contributie dan we hadden gedacht (top lichting dus!), veel winst gemaakt op
het gala, door onzekerheden met fondsen ook veel winst gemaakt op ICA, noembaar verlies gedraaid op
liftweekend, noembaar winst gemaakt op AJW, ondanks een goede eindsprint heeft de Acqcie niet hun
doel gehaald en zeg maar verlies gedraaid, ten slotte komt er veel geld vrij uit de kostenpost onvoorzien,
omdat we die nauwelijks hebben hoeven raadplegen.
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Automatisering
Aan het begin van ons jaar wilden we verandering aanbrengen in een aantal systemen. Hier heb ik het
over de website, de ledenadministratie, betaalsystemen zoals een pinautomaat, automatische incasso en
de online betalingen. Daarnaast wouden we ook kijken naar systemen tussen commissies, om waar
mogelijk de samenwerking en uniformiteit te professionaliseren. Hierom werd gekozen voor het
beleidsdoel Automatisering, onder de onderstaande kopjes wordt besproken hoe we dit jaar gewerkt
hebben aan de automatisering van Spectrum.
ICT
In het verleden zijn er problemen geweest met de website. Om deze te verhelpen is er dit jaar een volledig
nieuwe website opgezet die draait op WordPress. Dit is een veel overzichtelijker programma dan Joomla,
waar de site voorheen op draaide. Een belangrijke helpende factor bij het opzetten van de nieuwe site is
de CIA (Commissie Internet & Administratie) geweest. In deze nieuw opgezette commissie ter
ondersteuning van de secretaris zitten momenteel 4 leden. 2 leden van Spectrum, maar ook 2 leden van
VIA. Op deze manier hebben wij de kennis kunnen delen en is de onderlinge band tussen Spectrum en VIA
sterker geworden. Hieronder wordt verder toegelicht hoe de website tot stand is gekomen en hoe de
ledenadministratie verder ontwikkeld zal worden.
Website
De nieuwe website staat is online sinds juni 2017. Het was belangrijk dat hij online ging voor de
zomervakantie, zodat nieuwe 1e jaars zich in de vakantie alvast konden snuffelen bij hun nieuwe
vereniging en zo alvast enthousiast konden worden.
Op de website zijn enkele nieuwe functies te vinden zoals onder andere de activiteitenkalender. Op deze
kalender kun je alle aankomende evenementen bekijken, dit geeft een duidelijk overzicht en kan de
promotie ten goede komen als de site wat populairder wordt. Je kunt je daar ook aanmelden voor de
activiteiten, en meteen betalen via de webshop. Daarnaast is de tentamenbank ook weer te vinden op de
site. Dat was belangrijk, want er bleek veel vraag naar te zijn. Op BlackBoard was deze niet altijd even
goed te vinden.
Al met al staat er een stevige basis. Hij is nog wat simpel, maar er is alle ruimte om er samen met de CIA
nog meer van te maken.
Ledenadministratie
De ledenadministratie bleek niet gemakkelijk overgezet te kunnen worden. Daarom loopt dit onderdeel
momenteel nog op Joomla via het archief. Er zijn echter stappen ondernomen om de ledenadministratie
om te zetten naar Woodland. Dit kon helaas niet voor december gerealiseerd worden zoals in het
beleidsplan stond. Uiteindelijk zal de ledenadministratie onder begeleiding van de nieuwe secretaris rond
maart worden overgezet. Uiteraard blijft de oud secretaris nog wel betrokken bij dit proces zodat dit
soepel zal verlopen. Als dit is gedaan zal er nog maar één account nodig zijn om in te loggen op de Ipad
voor de streeplijst en de website. Dit maakt het makkelijker voor de leden, en komt ook professioneler
over.
Betaalsystemen
Onderdeel van het beleidsdoel automatisering is het punt betaalsystemen. Het doel van betaalsystemen
was om zoveel mogelijk betalingen online te laten verlopen, om zo min mogelijk gebruik te maken van
contant geld. Door de nieuwe betalingssystemen is er dit jaar bij slechts een evenement een kas gebruikt.
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Dit was het flux festival, waar is gekozen voor een kas in verband met de hoeveelheid externe personen op
het festival. Hieronder zal beschreven worden welke betaalsystemen in het beleidsplan gekozen waren en
of en op wat voor manier de implementatie hiervan is gebeurd.
Pinautomaat
Het doel was om dit jaar een pinautomaat aan te schaffen. Deze pinautomaat zou gebruikt worden op
evenementen en bij de voorverkoop van evenementen zoals ICA. Dit is dit jaar zeker gelukt. In februari is
de pinautomaat aangeschaft. Dit jaar is de pinautomaat bij 17 verschillende evenementen gebruikt.
Verschillende commissies hebben er autonoom en succesvol gebruik van gemaakt.
Automatische incasso
Voorheen liepen alle automatische incasso’s via het bedrijf Woodland. Dit betekent dat de rekeningen die
openstaan bij leden door het kopen van consumpties via de iPad, alleen verrekend kunnen worden als wij
Woodland vragen om deze te verwerken en een automatische incasso er uit te sturen. Het plan was om dit
zelf te kunnen doen. De automatische incasso in september waar o.a. de kosten van EJD in zaten is nog
door Woodland uitgevoerd. Daarna is er een contract met de ABN getekend waardoor Spectrum nu zelf
incasso’s uit kan voeren. In februari zal de eerste automatische incasso plaatsvinden die we zelf uitvoeren.
Online betalingen
Bij het gala 2017, voorafgaand aan ons bestuursjaar dus, is er via een online kaartverkoop kaartjes
verkocht. Dit verliep zodanig positief dat wij wilden kijken naar de mogelijkheden om dit voor meer
dingen te doen, en zo dus een iDeal systeem te implementeren in de vereniging. Dit zou niet alleen
professioneler overkomen, maar het zou ook een hoop gedoe schelen met google forms. Ook zal het
aantal debiteuren van Spectrum met het gebruik van iDeal flink verminderen.
We zijn gaan werken met Mollie payments. Dit systeem werkt nu op de website, waardoor er via de website
kaartjes gekocht kunnen worden. Tot nu toe zijn AJW, gala en het galadiner verkocht via de shop. Mollie
payments brengt 35 cent (0,29 cent + 221% btw) per transactie in rekening, deze kosten toegevoegd aan de
begroting van het evenement. Tot nu toe is de online kaartverkoop erg positief verlopen. Er is veel ruimte
voor groeimogelijkheden voor het komende jaar. Problemen die zich opdeden waren dat de gastenlijst
soms moeilijk geëxporteerd kon worden en dat de site niet een groot aantal mensen tegelijk aan kan,
waardoor online kaartverkoop voor hele populaire evenementen zoals liftweekend misschien niet een
goed idee is.
Uniformiteit commissies
Aan het begin van ons jaar merkten wij op dat veel commissies door dezelfde processen lopen, maar dit
volledig los van elkaar uitvoeren. Wij zagen hier potentie om niet alleen het saamhorigheidsgevoel te
versterken, maar ook om samenwerking te initiëren. Onder Printpotje, Truien en Tipcentrale voor commissies
zullen onze plannen besproken worden, en de uitvoering daarvan.
Printpotje
Voorafgaand aan ons bestuursjaar printten alle commissies hun eigen posters, en zat dit indien nodig
begroot in het eigen commissiebudget. Ons idee was om de PromoCie een potje te geven van 35 euro voor
het printen van de posters van de andere commissies. Dit ging niet zonder slag of stoot. Want niet alleen
moest de PromoCie paraat staan om posters te printen. Ook bij de andere commissies moest het
automatisme er in raken dat ze de PromoCie vragen om posters te printen in plaats van het simpelweg zelf
te doen. Dit automatisme is er nu, eveneens de gewoonte bij de PromoCie om posters te printen. Wat nog
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beter kan is de snelheid waarmee een poster geprint wordt door de PromoCie, waardoor dit systeem nog
makkelijker zal werken.
Truien
Voorheen werd commissiekleding door de commissies zelf besteld. Het bedrijf waar deze kleding werd
besteld kon nogal verschillen, wel stond in de tipcentrale het bedrijf Textieldrukkerij Amsterdam (hierna:
TDA), waar dan ook veel werd besteld. Hier zagen wij een kans om uniformiteit op te zetten, en misschien
ook een deal met de TDA. Na gesprekken met de TDA is er een deal uitgekomen waardoor nu 10% van de
aangeschafte kleding wordt opgespaard en na een kwartaal als een totaal uitgegeven kan worden. Op het
moment dat dit bedrag wordt uitgegeven moet deze commissie alsnog het volledige bedrag aan
Spectrum betalen, waardoor de korting wordt opgespaard en teruggestopt in commissiebedankdag,
zodat alle commissies van dit geld profiteren. De communicatie over deze deal loopt via 1 persoon, de
penningmeester, waarmee alle aanvragen ook gecentraliseerd worden. Komend jaar zal er ook gekeken
worden naar de mogelijkheid om samen met TDA een template bestand te maken voor trui bestellingen,
zodat deze gemakkelijker en sneller verlopen.
Tipcentrale voor commissies
Er is een tipcentrale, deze wordt helaas niet zo regelmatig geraadpleegd, ondanks de handige info die er in
staat. Ons plan was om deze meer aan de man te brengen. De beroemdheid van de tipcentrale is niet fors
gestegen. Dit komt doordat we niet bewust genoeg commissies hebben aangestuurd om er mee te
werken.
Tentamenbank
De tentamenbank is aan het begin van ons jaar naar blackboard verplaatst. In januari 2018 is de
tentamenbank opnieuw verplaatst naar de nieuwe website. Dit is beide volgens de planning. Daarnaast
was het idee om verschillende personen uit verschillende jaarlagen te vinden die tentamens mee wilden
nemen zodat ze op de tentamenbank konden komen. Vaak mochten deze mensen helaas geen tentamens
meenemen en in september waren we vergeten om mensen te vragen. Inmiddels zijn er wel vaste mensen
gevonden die tentamens mee willen nemen voor ons. We hopen inmiddels ook dat als de tentamenbank
op de site meer gaat leven, mensen eerder geneigd zijn om tentamens mee te nemen en aan ons te geven.
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Cohesie
Het andere beleidsdoel genaamd Cohesie ging om het Spectrumgevoel in de vereniging krijgen en zo veel
mogelijk speccies aan te spreken en te betrekken bij Spectrum. Dit is geprobeerd te behalen door de
Sportcommissie op te zetten, het hok gezelliger te maken, uit te vogelen hoe eerstejaars zich het meest
thuis (blijven) voelen bij Spectrum en naar buiten (de broertjes) ook actief te zijn. Een uitgebreidere uitleg
kan hieronder gevonden worden. Pas wel op dat je niet gebeten wordt door de paarse krokodil, of dat je
een piemel vindt.
Sportcommissie
Vanwege vraag vanuit de vereniging kwamen wij tot het plan om een sportcommissie op te zetten. Het
idee was dat de sportcommissie met ongeveer vier grote activiteiten per jaar een nieuwe niche van
commissieleden en algemene leden zou aantrekken.
In het begin van studiejaar 2017-2018 is de Sportcommissie opgericht, onder de naam SportCie. Na veel
twijfel over de extra druk die deze nieuwe commissie zou leggen op het bestuur, is besloten dat Jelte de
commissie zou gaan opzetten. Er is eerst gezocht naar enthousiaste ouderejaars, om met hen de
commissie makkelijker op gang te krijgen en te structureren. Uiteindelijk is met Lina Dokter (oudvoorzitter Batavierenrace commissie) de Sportcie van start gegaan. Nu bestaat de commissie uit twee
tweedejaars en drie eerstejaars, waarvan twee FPS en drie BG. Hiervan hadden twee van de drie
eerstejaars nog niet gesolliciteerd voor een commissie. Omdat de commissie pas sinds begin december
van start kon is er nog geen activiteit georganiseerd. Op de planning staat nu een préwintersportevenement in februari, de Batavierenrace in april en een voetbaltoernooi in juni. Verder wil de
SportCie kijken naar de mogelijkheden en het stimuleren van het opzetten van Spectrum sportteams. De
SportCie is ook van plan om sport workshops te organiseren van sporten die niet gebruikelijk beoefend
zullen worden.
De activiteiten staan in de wacht, de commissie is goed volgeraakt met leden die zich specifiek lijken
aangetrokken te voelen tot de sportcommissie, of de sportcommissie ook extra leden vanuit een andere
hoek gaat aantrekken zal in de komende weken blijken.
Eerstejaars
Omdat in de eerstejaars in de start van ons studiejaar niet zo betrokken waren bij de vereniging, is er dit
jaar nagedacht over hoe dit in verbeterd zou kunnen worden. Het plan was om meer aandacht te besteden
aan de EersteJaarsDagen (EJD), omdat dit de eerste indruk is die eerstejaarsstudenten krijgen van
Spectrum en om een Sportcommissie op te zetten vanuit de vraag vanuit de vereniging. De concrete
plannen waren om een EJD-afterborrel te organiseren in het hok en het hok er beter uit te laten zien.
De Sportcie is opgericht, zie deel Sportcommissie hierboven, en het hok is opgeleukt met nieuwe lampen
en doeken, zie deel Hok hieronder. Alleen de EJD-afterborrel is niet georganiseerd, omdat er ook al een
eerstejaarsbarbecue wordt georganiseerd. Er is geld vanuit het potje EJD beschikbaar gesteld om dit extra
goedkoop en zo laagdrempelig te maken. Wel is er aan het begin van studiejaar 2017/2018 meerdere
malen gebrainstormd over hoe het komt dat eerstejaars soms in de loop van het jaar minder actief
worden. Deze kennis zal worden overgedragen aan bestuur 2018.
Hok
Dit jaar stelde wij het hok centraal in onze plannen rond cohesie. In kort wouden wij de activiteiten die in
het jaar voor ons werden gehouden doorzetten. Het was ons plan om borrels in het hok te organiseren en
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Vrijmibo’s in conjunctie met Congo te regelen. Op materieel gebied wouden wij: het licht aanpassen in het
Hok, kapotte banken vervangen, folders en tijdschriften een plaats geven en consumables gaan verkopen.
Dit werd ondernomen om het hok nog aantrekkelijker te maken en dus een sterkere factor zijn in de
cohesie van de vereniging.
Het plan voor het hok is grotendeels voltooid dit jaar. Wij hebben pre-borrels georganiseerd en de
activiteiten van de Kac en meet & eats waren wederom een succes. Wij hebben de TL lichten achterin het
hok gedimd met doeken wat goed lukt en hebben verder geëxperimenteerd met lichten, deze
experimenten waren helaas geen succes. We zijn begonnen met het verkopen van chips, snoep, noodles
en koekjes wat zeer goeie reacties heeft opgeleverd. Als laatst hebben wij nu ons eigen tijdschrift rek wat
eenig overzicht leverd en hebben wij de kapotte banken vervangen. Wij hebben helaas niet gezamenlijke
Vrijmibo’s georganiseerd, dit is te wijten aan een gebrek aan animo aan beide kanten. Verder hebben wij:
de paal in het hok geverfd om het te veranderen in een krijtbord, de poster muur veranderd in een
chronologische reeks van onze beste posters, een nieuwe kast aangeschaft voor de consumables en de
overgebleven kast ingezet als tweede bestuurs kast en extra planten aangeschaft.
Er is dus veel gesleuteld aan het hok dit jaar, wij vonden dit ontzettend leuk om te doen en wij hopen dat
de leden ervan hebben genoten. Is het hok beter en dus een sterkere factor in cohesie? Wij vinden niet dat
het wezenlijk veel beter is geworden, het hok blijft immers het hok. Wij zijn echter blij met het extra
detail dat wij hebben kunnen toevoegen om het hok te verbeteren en hopen dat het volgende bestuur
hiermee door zullen gaan.
Broertjes
Aan t begin van dit jaar stelde wij het doel om de banden met onze broertjes a
an te trekken. Dit doel wouden wij bereiken door een groter aantal activiteiten te organiseren. Dit is
gelukt, het beeld dat grootschalige dingen niet meteen mogelijk zouden zijn bleek zelfs pessimistisch
omdat dit jaar de SPAcie (science park activiteiten commissie) in het leven werd geroepen. Via de SPAcie
hebben wij in conjunctie met de broertjes dingen zoals het beerpong toernooi georganiseerd.
Natuurlijk is dit niet meteen aan het schitterende leiderschap van Spectrum bestuur 2017 te danken, dat is
immers niet hoe zulke zaken in zijn werk gaan. Wij zijn echter wel blij met onze bijdrage aan de
versterking van de banden tussen de broertjes dit jaar
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Bestuurszaken
Hieronder wordt de uitvoering van dingen besproken die niet onder beleidsdoelen vallen, maar wij wel
zodanig belangrijk achtten dat we ze in het beleidsplan en het jaarverslag wouden bespreken. Onder
kopje Lustrum wordt besproken hoe het Lustrum is verlopen, wat goed ging en wat minder goed ging.
Eigenlijk ging alles goed behalve een deel van de promotie en het eindfeest. Ook zullen speerpunten van
de evaluatie vermeld worden. Onder Studiegerelateerdheid en Goede Doelen Maart zal dat besproken
worden, echt vet interessant!

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 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,
maar dat was ook het idee. Het blind-date diner zat ook 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 veels te groot en is er verlies gedraaid op het eindfeest.
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.

Studiegerelateerdheid
In 2015 en 2016 heeft Spectrum veel tijd en geld ingezet in het meer studiegerelateerd maken van de
vereniging. Wij vinden dat dit goed heeft uitgepakt en hebben deze trend dan ook voortgezet. Wij hadden
er niet voor gekozen hier een beleidsdoel van te maken omdat we het niveau van studiegerelateerdheid
binnen de vereniging goed vonden zoals deze was. In ons jaar hebben we dit op hetzelfde niveau
10

gehouden zoals het plan was.

Goede Doelenmaart
Dit jaar is er meer dan honderd euro opgehaald door verschillende commissies in de goede doelen maand
maart. Dit geld is naar een Spectrumcommissie van Stichting Move gegaan die met veel enthousiasme een
mooi evenement hebben georganiseerd in Amsterdam Zuid-Oost op basisschool de Blauwe Lijn.
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Functiespecifieke deel
Ook per functie en per commissie zal uitvoerig besproken worden wat goed en minder goed ging. Zo
wordt er inzicht gecreëerd voor onszelf en voor de vereniging waar het precies goed ging en waar
verbeterpunten liggen.
Voorzitter
Lustrum
Als voorzitter kreeg ik het lustrum onder mijn hoede. Onder “bestuurszaken” is besproken wat er beter had
kunnen gaan als commissie, hier zal ik bespreken wat ik zelf beter had kunnen doen. Het is lastig om in
een lopende commissie te vallen. Al helemaal eentje met veel ouderejaars en oud-bestuursleden.
Daardoor heb ik te makkelijk gedacht “dit komt wel goed”. Dat was mijn fout. Daardoor heb ik niet goed
genoeg en te laat geprobeerd om overzicht te houden voor mezelf en misschien verder vooruit te kijken.
Als bestuurslid binnen een commissie is dat toch een beetje je taak. Daardoor hadden misschien ook
complicaties met andere evenementen en commissies tijdens en om het lustrum voorkomen kunnen
worden.
Gelukkig is er wel goed geëvalueerd, en is er duidelijk in de notulen van die evaluatie gezegd dat de
volgende lustrumcommissie in ieder geval één van ons moet contacteren zodat we tips en valkuilen
kunnen geven. Dus volgende lustrumcommissie, stuur me een berichtje, ik kom graag even babbelen ;).
Batavierenrace
De Batavierenrace commissie had een klein beetje moeite met het vinden van 25 lopers. Maar door rond te
blijven appen zijn er uiteindelijk 27 speccies meegegaan naar het oosten om te lopen voor de trots van
Spectrum. Het was een heerlijk weekend. 27 was precies het goede aantal om met z’n allen te bonden,
zonder groepsvorming. Daar heeft het samen lopen ook bij geholpen. De commissie mag bedankt
worden, want die hadden alles tip-top uitgezocht, van het goedkoop huren van een busje tot
gepersonaliseerde truien tot een tot in de puntjes uitgewerkt draaiboek. Met als resultaat, een 99e plaats
van de 300!
SPAcie
In september is de SPAcie opgezet, als alternatief voor SPringfest. Ik heb daar de functie “secretaris” op me
genomen, en als enige jongen in de commissie kon ik me ook wel de “sexytaris” noemen. Met de SPAcie
hebben we een beerpongtoernooi in de brainwave georganiseerd (die Spectrum heeft gewonnen). Verder
hebben we de BètaBandjesAvond georganiseerd. Beide evenementen waren een succes, zo lijkt de SPAcie
een mooi alternatief te zijn voor SPringfest. Met activiteiten door het jaar heen in plaats van gepropt in
één week.
Secretaris
Almanak commissie
In dit Lustrumjaar viel de Almanak commissie onder de secretaris. Deze commissie was al ruim op weg.
Helaas is de overdracht niet heel soepel verlopen. Er zijn een paar hobbels in de weg geweest, maar die
zijn allen overkomen. Uiteindelijk is de Almanak een fantastisch boekwerk geworden, waar veel tijd in is
gestoken. Er zijn er nog een paar over, het is aan bestuur 2018 om deze nog te verkopen.
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CIA
De CIA is in 2017 in het leven geroepen ter ondersteuning van de secretaris. Het is geen commissie die vaak
samenkomt, eerder een hulpmiddel voor als het niet lukt met de website. Dit jaar is de CIA ongeveer 4x
samengekomen.
Promotie commissie
De PromoCie is een relatief nieuwe commissie. Toch heeft deze commissie het goed gedaan afgelopen
jaar. Er is een nieuwe functie in het leven geroepen: coordinator Promotie. Deze functie zorgt voor de
onderlinge verbinding tussen commissies en houdt het overzicht. Degene die deze functie bekleedt is dan
ook aanwezig bij sommige vergaderingen van andere commissies als deze gaan over promotie.
Penningmeester
Hok commissie
De hok commissie is dit jaar aangevuld met 3 nieuwe leden die actief aanwezig zijn in het hok. Ook is er
afgesproken dat deze commissie naast leuke evenement organiseren zich ook zal bezig houden met
helpen het hok opgeruimd en schoon te houden. Dit pakt tot nu toe erg goed uit, veel leden nemen eigen
initiatief om even wat op te ruimen. Dit jaar is er 1 evenement georganiseerd door de HokCo, schoen
zetten voor sinterklaas. In de komende maand zal ook de hoogdrempelige middag weer georganiseerd
worden.
Acquisitie commissie
De AcqCie heeft dit jaar een stijgende lijn doorlopen. Na het eerste half jaar niet heel veel deals binnen te
halen en voornamelijk leden kwijt te raken, zijn er sinds september 3 nieuwe leden bij. Het ambitieuze
target van 3600 euro is uiteindelijk niet gehaald, maar door de eindsprint sinds september zijn ze wel
dichtbij gekomen (2775 euro). Bovendien zijn er dit jaar meer deals gesloten dan ooit. Dit biedt een goed
perspectief voor volgend jaar.

Commissaris Activiteiten
Het is gelukt om dit jaar ontzettend gezellige activiteiten te organiseren. De eerstejaars studenten van dit
jaar zijn ontzettend betrokken bij de vereniging en de promotie van evenementen is goed gelopen dit jaar.
Het streven om de verhouding Beta-Gamma en Future Planet Studies studenten in de commissies fiftyfifty
te houden is in de meeste commissies gelukt. In verband met het lustrum was er in de eerste helft van dit
bestuursjaar geen tijd om ook nog naar oude activiteiten te kijken (en die weer te organiseren) en helaas is
het in het afgelopen halfjaar ook niet gelukt.
Barcommissie
De barcommissie is sinds dit jaar verantwoordelijk voor de tweeweekelijkse borrel in de Montmartre. Dit
doet de commissie met veel nieuw enthousiasme en plezier. De vrijmibo’s zijn helaas niet doorgegaan,
maar iedere twee weken wordt op woensdagmiddag voor een borrel de womibo gepromoot. Het is niet
altijd even druk, maar wel altijd even gezellig!
Familiedagcommissie
De familiedag was dit jaar druk bezocht door meer dan tweehonderd ouders en studenten. Het was een
groot succes.
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Feestcommissie
De Feestcommissie heeft twee mooie feesten neergezet dit jaar. Het eindfeest in de lustrumperiode was
niet zo druk bezocht als verwacht, maar toch erg gezellig! Ook het gala en ook de dies waren ook erg tof.

Kleineactiviteitencommissie
De Kleineactiviteitencommissie heeft dit jaar een mooi open podium neergezet in de Waterhole op het
Leidseplein. Ondanks dat het leuk was om te organiseren, wil de commissie niet nog een keer de
verantwoordelijkheid dragen en is er weer een aparte commissie opgezet, met enthousiastelingen uit de
Cultuurcommissie, Feestcommissie en de Kleineactiviteitencommissie. De overige activiteiten waren erg
leuk en gezellig dit jaar.
Kookcommissie
De Kookcommissie heeft in de lustrum periode een heel leuk blind date diner neergezet. Achteraf waren
er veel positieve reacties. Ook waren de barbeques, het galadinner en de maaltijden op zeilweekend, EJD
en AJW een succes.
Commissaris Onderwijs
Dit was opnieuw een jaar met veel interessante studiegerelateerde activiteiten zoals de bedoeling was!
Interdisciplinair Congres Amsterdam
Elk jaar organiseert Spectrum het Interdisciplinair Congres Amsterdam. Afgelopen jaar was het weer een
geslaagde dag met als thema taal. In de ochtend werden er vier uitgebreide lezingen gegeven door Marc
van Oostendorp over algemene taalwetenschappen, Roel Willems over neurobiologie en taal, Bas Haring
over taalfilosofie en Floris roelofsen over taallogica. Na een heerlijke lunch werden er vier verschillende
workshops gegeven over Retorica, Esperanto, gebarentaal en argumentatie, waarna de dag plenair werd
afgesloten.
Studiereiscommissie
Spectrum organiseert elk jaar een tiendaagse studiereis waar o.a. onderzoeksinstituten, bedrijven en
universiteiten bezocht worden. Vorig jaar ging deze reis naar Schotland, Ierland en Noord-Ierland waar we
bijvoorbeeld in het trinity college in Dublin een lezing hebben gekregen van verschillende PhD
kandidaten. Komend jaar gaan we naar Israël. Daar willen we onder andere op bezoek bij het
interdisciplinaire centrum Herzliya.
Educatiecommissie
De Educie heeft dit jaar weer voor veel diverse activiteiten en ondersteuning voor studenten gezorgd. Er
waren verschillende lezingen, een speurtocht, de profielkeuzeborrel en de majorspeeddate. Daarnaast
heeft de EduCie ook weer het majormeelopen georganiseerd en zijn ze ook bezig met de tentamenbank
en de what’s next activiteitenwijzer.
Cultuurcommissie
Afgelopen jaar zijn er veel cultuurgerelateerde activiteiten georganiseerd. Zo waren de laagdrempelige
avonden van dit jaar waren weer een succes met onder andere muziek, gedichten en theater. Bovendien
waren de kunstworkshop, wandelingen, aprilligie en docma ook geslaagd.
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Tijdschrift Interdisciplinaire Studenten
Dit jaar zijn er weer vier mooi tijdschriften gemaakt. De boeiende thema’s van dit jaar waren:
DemocraTISch, TIS Extase, OnderTISsen en SurrealisTISch. TIS Extase was een speciale lustrumeditie met
hetzelfde thema als het lustrum. Tevens is de TIS dit jaar veranderd van drukker wat goed bevalt.
IANA
IANA heeft dit jaar drie succesvolle activiteiten georganiseerd: Er is in spui25 een avond georganiseerd
waarbij diverse alumni hun PhD’s presenteerden. Tevens is er een etentje en een lustrumfeest
georganiseerd.
Contact IIS
Het contact met het IIS is dit jaar weer goed onderhouden.
Boekenverkoop
Rond mei is besloten dat de commissaris onderwijs de boekenverkoop zou regelen omdat we het bij die
functie beter vonden passen dan bij de penningmeester. Bij het eerste semester is alles goed gegaan. Voor
het tweede semester is te laat begonnen met het organiseren van de boekenlijsten, maar uiteindelijk zijn
de lijsten op tijd gepubliceerd.
Commissaris Reizen/Extern
Op het gebied van reizen zijn dingen relatief onveranderd gebleven dit jaar. De huidige formule om reisjes
binnen spectrum te organiseren is zeer productief en wordt jaarlijks op een gestaag tempo verbeterd. De
structuur is dusdanig geavanceerd dat er dit jaar een nieuwe richting is gekozen voor de 6de functie van
het bestuur. De commissaris is vanaf dit jaar commissaris extern en is dus meer bezig met externe taken
zoals acquisitie, promotie in additie tot het overzicht houden op de reisjes. De huidige structuur van de
reiscommissies word aangesterkt met extra hulpmiddelen en werf technieken zodat zij minder
afhankelijk zijn van de commissaris. De commissaris op zijn beurt zal zijn tijd investeren in het verbeteren
en samenbrengen van onze acquisitie en promotie afdelingen.
Wintersport
De wintersport ging grotendeels langs de gewone lijnen. Zover ik weet heeft iedereen zich uitstekend
vermaakt. Helaas was de accomodatie erg moeilijk met de borg en heeft ons, in onze ogen, oneerlijk
behandeld op dat gebied. Wij hebben hier een conversatie met de reisorganisatie over gehad, er is hier
compensatie voor toegezegd maar die is nooit ontvangen. Hier is een paar keer achteraan gegaan maar
omdat de organisatie zich erg ontwijkend begon op te stellen is hier uiteindelijk van afgestapt. Ik voelde
mij niet in staat om een compensatie door te drukken zelfs al was hij eerst vrijwillig voorgesteld.
Stedentrip
De stedentrip ging dit jaar naar Antwerpen. Weinig steden heb ik zo geschikt gevonden voor de
laagdrempelige aard van de reis en was daardoor een groot succes. Wat problemen waren ondervonden in
logistiek waar wat lessen zijn uitgehaald dit jaar. Ook was er een probleem dat er na dat weekend een
hertentamen was voor de eerstejaars fps wat werving voor dat jaar moeilijk maakte. De reis raakte echter
vol en was desalniettemin een succes.
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Zeilweekend
Ik ben nog nooit begonnen aan een reis met zulke ontembare woede als deze. Deze commissie was erg
lax, dit ligt ook aan mij want mijn aansturing hiervan was bijzonder licht, mijn aandacht lag eerder bij EJD.
Mijn frustratie was echter voor niets want alles ging vlekkeloos verder na een wat onhandige start.
Iedereen had een geweldige tijd in de zon op het mooie Rakkepolle. Het enige probleem was dat er
machtig veel brood over was, deze fout was echter niet duur en werd uiteindelijk ook opgelost.
Eerstejaarsdagen
Het meesterwerk van mijn jaar zijn de eerstejaars dagen. Voor mijn gevoel was dit evenement perfect
voorbereid, gepromoot en uitgewerkt. Er zijn altijd meer lessen om te leren maar door de efforts van het
geweldige team waar ik de eer had om mee te werken was dit de drukstbezochte, efficiëntste en leukste
EJD in tijden.
Liftweekend
Door het lustrum was de inceptie van de liftcie te laat en was de tijd om deze te organiseren dus erg krap.
Hierbij was er weinig animo om in de commissie te gaan en waren we onderbezet waardoor de workload
per commissielid hoger werd. Door de versnelde tijdlijn van dit jaar slaagde de commissie er niet in om
een besluit te maken over de locatie van dit jaar terwijl deze wel al geboekt moest zijn. Ik heb persoonlijk
in moeten grijpen en heb zelf het besluit gemaak om naar Praag te gaan omdat dit voor mij de
interessantste keuze met de gunstigste opties voor accomodatie. Dit maakte echter dat de busreis
aanzienlijk duurder werd en werd de eindprijs in conjunctie met de overige kosten aanzienlijk hoger dan
vorige jaren. Terwijl de prijs niet in onorthodoxe gebieden kwam (de reis naar Aarhus was soortgelijk) was
deze samen met de afstand te groot en moeten volgende jaren gaan kijken naar het terugtrekken van de
afstand en ambitie van het liftweekend. Zou het bestuur en de volgende commissie opnieuw naar het
oostblok willen reizen dan raad ik in ieder geval aan dat een lang weekend wordt aangegrepen omdat
reizigers op dit moment gewoon niet aan komen op de eerste dag.
Allejaarsweekend
Dit jaar werd allejaarsweekend georganiseerd door een capabel en ambitieus team. Zo ambitieus dat zij
op hun eerste avond al enorm veel worden doen waardoor het tezamen met het uitzonderlijke aantal
gewonden een moeilijke start maakte. De gewonden raakte echter zo door hun eigen stupiditeit en moet
het volgende jaar letten op de uitdagingen die komen bij het organiseren van 100 dronken mensen. Ook
schaam ik mij persoonlijk voor het overgebleven bier. Het siert mijn goede naam dat dit zo geschiede. We
hebben het dus meegenomen om er in het hok van te genieten.
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Financieel Jaarverslag
Het huidige financiële jaar van Spectrum loopt van 1 februari 2017 tot en met 31 januari 2018. Het
financieel jaarverslag is echter geschreven op 29 januari, waarmee dit dus de voorlopige cijfers zijn. Er is
hard gewerkt om zoveel mogelijk te weten, maar de jaarrealisatie die te vinden is in de bijlage, komt dus
mogelijk niet geheel overeen met de jaarrealisatie die gepresenteerd wordt op de ALV. In dit financieel
jaarverslag zullen de financiën van alle commissies naar voren komen. Daarnaast worden de kostenposten
uit bestuurszaken besproken op het moment dat het bedrag in de realisatie erg afwijkt van de begroting.
Commissaris Activiteiten
KAC
De KAC heeft 65,65 winst gemaakt. Hiervan is ongeveer 20 euro over van het dies deel van het budget. De
rest is niet uitgegeven doordat er in september geen activiteit is geweest, en de activiteit van maart was
het open podium, met een eigen budget.
KoCo
De koco heeft op de dies een beetje winst gemaakt op de cocktailavond, doordat er net minder uitgegeven
is dan begroot en doordat er op het laatste moment nog een paar extra kaartjes zijn verkocht. Het
galadiner (het evenement waar het grootste deel van het kocobudget naartoe gaat) is verlies gemaakt
vanwege een wijnlevering op de dag van een code rood. Het precieze verlies is nog niet duidelijk.
FeestCie
De feestcie heeft net iets te weinig uitgegeven van het geld gereserveerd voor de dies. Op het gala is 640
euro winst gemaakt, door een hoge opkomst van leden en externen.
BarCo
De barco heeft dit jaar ongeveer 20 euro over van de 150 euro uit het barco budget. Daarvan is het grootste
deel van het budget uitgegeven aan aankleding voor de themaborrels en de cocktailmiddag.
Familiedag
De familiedag vond dit boekjaar plaats op 1 december. Omdat er het voorgaande studiejaar geen
familiedag is georganiseerd, waren er twee jaarlagen van Beta-Gamma en Future Planet Studies
uitgenodigd en geïnteresseerd. Hierdoor zijn de kosten voor koffie, thee en koekjes iets hoger uitgevallen
dan de begrote hoeveelheid.
Open podium
Het open podium is dit jaar georganiseerd door de KAC. Er is 80 euro winst gemaakt, omdat er op locatie
alle instrumenten beschikbaar waren. Er werd ook geen huur gevraagd. Het geld is uitgegeven aan
aankleding, prijzen en het verlagen van de bierprijs voor de leden.
Commissaris Onderwijs
CultCie
De CultCie heeft dit jaar ongeveer 90 euro verlies gemaakt. Dit kwam doordat sommige bonnetjes pas laat
na het evenement gedeclareerd zijn en de penningmeester dit niet door heeft gehad. Daardoor dachten
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ze in december dat er geld over was en hebben ze toen te veel geld uitgegeven.
EduCie
De EduCie heeft haar budget ongeveer opgemaakt dit jaar waardoor er veel geld is uitgeven aan
studiegerelateerde activiteiten.
IANA
IANA heeft haar budget niet opgemaakt dit jaar. Dit heeft er mee te maken dat ze vaak vier activiteiten
per jaar organiseren, en er nu voor gekozen hadden om drie activiteiten te organiseren. Tevens was voor
het lustrumfeest meer begroot dan is uitgegeven
ICA
ICA heeft dit jaar winst gemaakt. Dit komt door een aantal zaken: er is veel minder koffie en thee
gedronken dan begroot was en vrijwel geen sprekers en workshopgevers hebben reiskosten gedeclareerd.
Studiereis
Studiereis heeft ongeveer kiet gespeeld. Dit komt doordat er op reis nauwelijks onvoorziene kosten waren
en er vervolgens voor is gekozen om de rest van de kostenpost onvoorzien uit te geven aan een geslaagde
reünie.
TIS
De TIS heeft dit jaar vier edities uitgegeven. De lustrumeditie is vaker gedrukt, maar was ook door een fout
van de drukker in A3 geprint (en niet in A4). Dit heeft ervoor gezorgd dat de drukker bij de volgende editie
een bepaald aantal TISsen gratis gedrukt heeft ter compensatie van de fout bij de lustrumeditie.
Commissaris Extern
Zeilweekend
Er waren dit jaar minder mensen aanwezig op zeilweekend dan begroot waardoor er 120 euro winst is
gemaakt. Een verkleint aantal mensen betekent dat er minder boten en minder voedsel nodig was dan
eerst begroot wat het overall goedkoper maakt. Ookal was er misschien een beetje te veel brood.
EJD
De eerstejaarsdagen hebben 220 euro winst gemaakt. Dit is netjes in vergelijking met de afgelopen jaren.
Toch is er gekozen om deze 220 euro alsnog uit te geven aan de introductie voor eerstejaars en dit dus
extra uit te geven voor de eerstejaars BBQ.
AJW
Er is dit jaar 370 euro winst gemaakt bij het allejaarsweekend. Dit komt vooral door het feit dat het eten
dit jaar goedkoper uitviel. Op een begroting van 6500 is dit een aberratie van 5.75% wat op zich acceptabel
is.
Wintersport
Het budget van de wintersport commissie (250 euro) gaat ieder jaar volledig naar de boodschappen voor
voedselpakketten voor de deelnemers. Dit jaar is dit bedrag niet volledig uitgegeven, maar is er ongeveer
39 euro overgebleven.
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Stedentrip
De stedentrip verliep dit jaar op financieel opzicht erg soepel. Er is dit jaar in totaal 6 euro winst gemaakt,
wat praktisch gezien quite is.
Liftweekend
Het liftweekend is dit jaar te laat geboekt waardoor de prijzen erg hoog lagen (zie liftweekend bij
functiespecifieke gedeelte). Omdat de prijs toch laagdrempelig moest blijven is er gekozen om de prijs
onder de 80 euro te houden, en het mogelijke verlies wat hierbij zou komen te accepteren. Dit is
uiteindelijk uitgekomen op ongeveer 200 euro.
Overige commissies
AcqCie
De acquisitiecommissie heeft dit jaar 2775 euro opgehaald. Dit is minder dan de begrootte 3600 euro,
maar er was van te voren bekend dat dit waarschijnlijk een ambitieus bedrag was, dus er werd van te voren
al rekening mee gehouden dat dit mogelijk wat lager uit zou vallen in de realisatie.
Batavierenrace
De batavierenrace-commissie heeft 100 euro van Spectrum gekregen. Er is in principe 22 euro winst
gemaakt op dit evenement, dit geld is gedoneerd aan KWF, het goede doel van batavierenrace. Later werd
echter bekend dat de truien sponsor niet alleen de opdruk heeft betaald maar ook de truien zelf, waardoor
er 120 euro winst is gemaakt.
SportCie
Omdat de SportCie vrij laat in ons jaar is opgericht hebben ze niet de kans gehad om geld uit te geven. Er
was 50 euro in begroot, deze is niet besteed.
SPAcie
Wegens een klein verlies bij het beerpongtoernooi, en wegens het nog ontbreken van een eigen rekening
om dit verlies op te vangen (is er inmiddels wel), hebben de vijf verenigingen (ACD, Congo, NSA, Spectrum
en via) het verlies verdeelt en betaald. Het ging hier om 7,58.
PromoCie
De PromoCie had dit jaar budget gekregen voor 2 doeleinden: het printpotje (35 euro) en fotobooth
benodigdheden voor evenementen (50 euro). Van het printpotje is 20 euro van het budget gebruikt. Van
het fotobooth potje is geen geld gebruikt, aangezien dit geld altijd werd ingecalculeerd bij de commissie
die het evenement organiseerde. Daarnaast is 7 euro besteed aan snacks en drinken op de poster cursus
avond.
Lustrum
Op het lustrum is 893,66 euro verlies gemaakt. Van elke activiteit is een aparte begroting, die zullen apart
besproken worden. Op de openingsborrel is 114 euro winst gemaakt door een ruime begroting. Op het
kampeerweekend is 213 euro winst gemaakt omdat de boodschappen goedkoop uit vielen en de kosten
voor spullen voor activiteiten te ruim waren ingeschat. Daarnaast was het het plan om te gaan kanoën,
maar vanwege slecht weer is dit afgelast, wat ook weer een kostenpost minder was. Het Blind Date Diner
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heeft vrijwel quitte gedraaid. Hetzelfde geldt voor de Carrièredag. De Laagdrempelige Middag heeft 157
euro winst gemaakt, dit komt doordat de kosten van bier en versieringen lager uitvielen, en de inleg vanuit
de lustrumcommissie misschien onnodig hoog was. De inleg was relatief laag, maar bleek amper nodig.
Op het eindfeest is verlies gemaakt, 1098 euro om wel te verstaan. Dit komt door een verkeerde
inschatting wat betreft het aantal kaartjes dat we dachten te verkopen en de grootte van de locatie. Door
kosten van promotiemateriaal, het sponsoren van de Almanak en het sponsoren van de TIS komt het
Lustrum uit op 893,66 euro verlies.
SoCo
De SoCo had dit jaar voor het eerst budget, nadat er vorig jaar een geldbuidel was aangevraagd. Dit
budget is gebruikt voor snacks en drinken voor tijdens de sollicitaties en printkosten.
Almanak
Er is een inschattingsfout gemaakt over hoeveel Almanakken verkocht zouden worden, daardoor zijn er
nog enkele over. Wij zijn nu met IANA in gesprek om deze Almanakken alsnog kwijt te raken aan oudleden. Ook is de promotie niet soepel verlopen doordat de Lustrum-commissie haar eigen
promotieschema had en de onderlinge communicatie niet goed verliep.
Bestuurszaken
Constitutieborrel
Voor de constitutieborrel was 750 euro beschikbaar. Dit geld is opgemaakt aan 600 euro gratis
consumpties voor aanwezigen op de constitutieborrel, sterke drank voor shotjes voor het recipiëren en
papieren uitnodigingskaarten voor broertjes en zusjes verenigingen. Omdat deze kosten eigenlijk wordt
gemaakt voordat de daadwerkelijke begroting in werking is, is er 60 euro verlies gemaakt op dit
evenement. Dit verlies zit vooral in de hoge kosten van de papieren kaarten en de sterke drank.
Commissiebedankdag
Commissiebedankdag had dit jaar 62 euro extra vanwege de commissiekleding deal (zie Automatisering).
In principe verliep dit evenement gewoon als gepland, er is echter een fout gemaakt in de begroting
waardoor er 50 euro meer is uitgegeven. Daardoor komt het verlies uit op 80 euro.
Bierverkoop
Er lijkt dit jaar wat winst gemaakt te zijn op de bierverkoop. Deze cijfers zijn nog niet volledig bekend,
omdat de automatische incasso van de afgelopen 4 maanden nog verstuurd moet worden. Een oorzaak
van deze winst zou kunnen zijn dat er sinds dit jaar ook chips, chocola en noodles wordt verkocht in het
hok, en deze voor een te hoge prijs worden aangeboden.
BBQ’s
Er is voor de eerstejaars BBQ en de FLUX BBQ totaal honderd euro inbegroot (voor iedere BBQ vijftig euro).
Op de FLUX BBQ is 25 euro winst gemaakt doordat er iets meer aanmeldingen waren dan verwacht.
De eerstejaars BBQ heeft 230 euro verlies gemaakt, maar doordat er in het EJD budget een potje
introductie is aangemaakt is het uiteindelijke verlies ongeveer 60 euro.
Contributie
Er was dit jaar 5500 euro begroot voor contributie. Dit is omgerekend 220 nieuwe leden, aangezien de
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contributie dit jaar naar 25 euro is gegaan. Vorig jaar werd er gerekend op 240 leden, dit aantal was echter
niet gehaald waardoor er was besloten om omlaag te gaan. Dit jaar zijn er echter 247 nieuw
aanmeldingen, een stuk meer dan verwacht. Hierdoor komt het bedrag wat binnengekomen is uit op
ongeveer 6200 euro.
Eigen initiatieven (geldbuidels)
Dit jaar waren er vijf geldbuidels van 30 euro waarmee leden een eigen evenement op kunnen zetten. Vier
van deze buidels zijn gebruikt. De laatste werd bewaard voor een eigen initiatief voor eerstejaars, deze is
echter niet benut. Hierdoor bleef er 30 euro over.
Subsidie
De subsidie viel dit jaar 270 euro lager uit dan verwacht. De subsidie wordt bepaald aan de hand van het
aantal studenten bij een opleiding. Waar de studenten bij Spectrum ongeveer gelijk bleef, groeide het
aantal enorm bij andere verenigingen. Het bedrag wat wordt verdeeld blijft echter constant, waardoor het
gedeelte wat naar Spectrum gaat is gedaald.

Afschrijvingen
Doordat er veel winst is gemaakt, maar een aantal kostenposten openstaan waarvan het niet realistisch is
dat ze (volledig) binnenkomen, is er besloten om deze posten af te schrijven (of deels af te schrijven) en de
eventuele inkomsten die komend jaar ervan binnenkomen als winst te zien.
Merchandise
Er staat momenteel nog 381,76 open van Spectrum merchandise. Dit gaat om de shirt en zonnebrillen. Dit
jaar is er echter maar 24 euro inkomsten ontvangen van de verkoop van merchandise, wat er dus op duidt
dat dit stagneert. Daarom is er gekozen om dit volledige bedrag af te sluiten. Deze afgeschreven
merchandise zal bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in goodiebags voor EJD of AJW komend jaar.
Almanak
Zoals eerder in dit financiële jaarverslag is genoemd, is er een inschattingsfout gemaakt in de hoeveelheid
almanakken die verkocht worden. Momenteel staat er nog 577,10 euro open, waarvan we niet verwachten
dat alles nog binnen komt. Daarom is er besloten om dit volledig, of mogelijk een deel hiervan af te
schrijven. Indien er volgend jaar toch inkomsten binnenkomen na het afschrijven kan dit geschaard
worden onder de incidentele winsten van afgelopen jaren. Aangezien deze realisatie nog voorlopig is, kan
het ook zijn dat deze kosten uiteindelijk niet volledig, maar deels worden afgeschreven (bijvoorbeeld 200
euro laten staan), afhankelijk van de hoeveelheid winst in dit boekjaar.
Bierbrouwerij
Er is dit jaar 300 euro inkomsten ontvangen voor de bierbrouwerij verkoop. Er staat echter nog 460 euro
open, voor bier wat in mei 2018 verloopt, en inmiddels niet echt lekker meer is. Daarom is er besloten om
dit bedrag af te schrijven. Het overgebleven bier zal echter nog wel gedronken worden, hoe en wanneer is
nader te bepalen.
Resultaat
Op de voorlopige realisatie staat op het moment 485,92 winst. Wat er precies met deze winst gaat
gebeuren, of deze bijvoorbeeld gebruikt gaat worden voor investeringen, of in de begroting van volgend
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jaar terecht komt, is nader te bepalen en zal op de Algemene Ledenvergadering besproken worden.

22

Jaarverslag RvA 2017
Het afgelopen jaar heeft de RvA een meer 'actieve' aanpak geprobeerd. De RvA heeft dit jaar slecht 1 keer
vergadert met het bestuur, maar heeft verder op andere manieren intensief contact geweest. RvA leden
hebben verschillende trainingen gegeven aan het bestuur, maar het bestuur en de RvA hebben ook
gezellig gebarbecued. Het bestuur leek de RvA makkelijk en snel om advies te vragen, wat het
samenwerken heel fijn maakte. De RvA is dit jaar ook gaan bekijken naar verschillende manieren waarop
de RvA een bestuur kan samenwerken. Samen met het nieuwe bestuur wil de RvA een nieuwe manier van
samenwerken zoeken, die het beste bij het nieuwe bestuur past.
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Dankwoord
Het bestuursjaar was voor ons een bijzonder jaar waarin we allemaal gegroeid zijn, veel hebben geleerd
en vooral erg veel plezier hebben gehad. We zijn voorgaande besturen dankbaar voor het creeëren van de
fantastische Spectrumsfeer en het maken van de vereniging zoals deze is. In het bijzonder zijn we bestuur
2016 dankbaar voor het inwerken van ons, het organiseren van het inwerkweekend en het organiseren van
de geslaagde constitutieborrel.
Bovendien zijn we de Raad van Advies dankbaar voor hun waardevolle advies, fijne gesprekken en het
leiden van onze nuttige evaluaties. Tevens zijn wij onze lieve commissieleden dankbaar voor het
organiseren van de fantastische activiteiten, reizen en ondersteunende zaken die afgelopen jaar plaats
hebben gevonden. Afsluitend willen we alle leden bedanken voor de geweldige sfeer afgelopen jaar.
Ook zijn we natuurlijk elkaar dankbaar, voor het keihard werken dit hele bestuursjaar.
Ontzettend bedankt allemaal!
Voor ons zal het even duren voor we na de wissel-ALV gewend zijn om niet meer het bestuur van Spectrum
te zijn. Gelukkig kunnen we met zijn zessen hieraan wennen, hebben we er veel vertrouwen in dat het
volgende bestuur het stokje meer dan goed van ons over gaat nemen en zijn we erg benieuwd naar hoe dit
precies uit zal pakken. We wensen het komende bestuur daarom ook veel succes en plezier toe en hebben
er veel vertrouwen in dat komend jaar wederom een prachtjaar wordt voor onze lieve vereniging!

Veel liefs van Bestoer,
Jelte, Laryssa, Liz, Lodewijk, Lilian en Booker

24

Appendix I: Jaarrealisatie
25

