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          10 mei 2016 
 
Geachte en geliefde leden,        
 
Wij, als kandidaatsbestuur der USLAS Atlas 2016-2017, presenteren hierbij met trots 
het beleidsplan voor het komende bestuursjaar. Wij zijn vereerd dat wij deze taak op 
ons mogen nemen en Atlas het komende jaar mogen besturen. Met enthousiasme en 
passie zullen wij deze taak op ons nemen. Wij gaan ervoor zorgen dat dit jaar voor 
Atlas, net als voorgaande jaren, een succesvol en gezellig jaar zal worden. 
  
Op een schitterend Atlasjaar!  
 
Het kandidaatsbestuur der USLAS Atlas. 
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Inleiding  
 
Voor een groeiende vereniging als 
Atlas is een goed beleidsplan 
noodzakelijk. Na het lezen van het 
beleidsplan van het vorige bestuur, 
respectievelijk vorige besturen, en het 
driejarenplan kunnen wij zeggen dat 
wij zeer tevreden zijn met de huidige 
trend in ontwikkelingen en de gestelde 
doelen. Daarom sluiten wij ons bij een 
groot aantal punten aan en zetten wij 
het goede werk voort. Zo blijven de 
bestuursvergaderingen openbaar voor 
de transparantie van de vereniging, zal 
er wederom van de 
activiteitenkalender gebruik gemaakt 
worden, willen we goede 
contactvorming met andere 
studieverenigingen voortzetten en 
willen we nog veel meer goede 
ontwikkelingen verder uitbreiden of 
behouden. Er zijn ook een aantal 
punten waarop onze visie anders is 
dan de andere jaren. Deze 
speerpunten worden in dit beleidsplan 
uiteen gezet. Onze doelen zijn 
grotendeels in overeenstemming met 
het driejarenplan.  
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Leden 

 
Gemeenschapsvorming 

Vanwege het brede karakter van 
Liberal Arts and Sciences (LAS) is het 
vormen van een hechte gemeenschap 
belangrijk. Één van de hoofddoelen van 
Atlas is het stimuleren van deze 
gemeenschapsvorming om zo een 
verbindende factor te zijn voor LAS-
studenten. De studie LAS heeft de 
afgelopen jaren een sterke groei 
doorgemaakt. Wij denken dat 
gemeenschapsvorming hierdoor 
belangrijker wordt. Daarom gaan wij 
op deze groei inspelen door ons 
actiever te mengen onder de LAS’ers 
om Atlas meer naamsbekendheid te 
geven aan het begin van het 
collegejaar. Daarnaast wordt een 
mentoroudercoördinator aangesteld. 
Deze persoon gaat de mentorouders 
aansporen om de eerstejaars actief te 
betrekken bij Atlas.  
 
Atlaskamer 
De Atlaskamer is een belangrijke plek 
voor leden om te studeren en andere 
leden te ontmoeten. Met een eventuele 
nieuwe kamer in het vooruitzicht zal 
hiervoor meer ruimte zijn voor de 
leden. Wij willen een huiskamergevoel 
creëren en de drempel om naar de 
kamer te komen verlagen. Om deze 
reden zal de kamer actief gepromoot 
worden onder de leden, vooral onder 
de eerstejaars. Een manier om dit te 
bereiken is om langs de colleges van 
de schrijfacademie te gaan om het 
bestaan van de kamer aan te kaarten 

en de eerstejaars leden uit te nodigen 
om (vaker) langs te komen.  
 
SocialLASsen 
Dit jaar zal het SocialLASsen weer 
opgepakt worden. Het gaat hierbij om 
activiteiten die vanuit het bestuur 
worden georganiseerd. Wij denken dat 
deze activiteiten zullen zorgen voor 
een ongedwongen en informele sfeer 
tussen het bestuur en de leden. Een 
voorbeeld van een activiteit die binnen 
SocialLASsen valt is één keer per blok 
een etentje organiseren voorafgaand 
aan de wekelijkse borrel.  
 
Betrekken ouderejaars leden 
Veel leden worden na hun eerste jaar 
minder actief bij Atlas. Wij gaan ons 
inzetten om ervoor te zorgen dat dit 
minder frequent gebeurt. Meer 
extracurriculaire activiteiten, zoals een 
debat workshop, een LinkedIntraining 
of een netwerkcursus zullen ervoor 
zorgen dat deze leden geïnteresseerd 
blijven in en betrokken blijven bij Atlas. 
Daarnaast wordt de promotie voor 
deelname aan een commissie 
geïntensiveerd onder de ouderejaars. 
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Activiteiten 

 
Introductieperiode 

Voor de zomervakantie zullen de 
commissies aangespoord worden om 
een opzet te maken voor een activiteit 
in de periode kort na de kickoffweek. 
Door deze activiteiten worden 
eerstejaars en nieuwe Atlasleden 
geënthousiasmeerd om actief te 
worden of te blijven bij Atlas.  
 
Hoogtepunten en herhalende 
activiteiten 
Om de inzet van de commissies te 
vergroten, streven wij ernaar om elke 
commissie minimaal één grote 
activiteit te laten organiseren. 
Hierdoor kan elke commissie naar een 
hoogtepunt toewerken. Voorbeelden 
hiervan zijn de grote reis, 
georganiseerd door LASt Minute en 
het kerstdiner, georganiseerd door 
LASagna. Deze activiteiten worden aan 
het begin van het commissiejaar 
ingepland. Dit zorgt voor een goede 
verdeling van de hoogtepunten over 
het collegejaar.  
Daarnaast willen wij het organiseren 
van herhalende activiteiten stimuleren. 
Dit zorgt voor continuïteit binnen de 
jaarplanner en vermoedelijk trekt dit 
een ander type leden aan. Hierbij kan 
worden gedacht aan de 
huiskamersymposia, de voetbal-
competitie en ‘So you think you can 
cook’.  
 
 
 

Maatschappelijke betrokkenheid  
Commissies worden gestimuleerd om 
meer maatschappelijk betrokken 
activiteiten te organiseren. Hierbij kan 
men denken aan activiteiten die een 
goed doel financieel of via diensten 
steunen. Dit past goed in het brede 
karakter van LAS en zal zorgen voor 
een persoonlijke ontwikkeling van de 
leden. Daarnaast wordt Atlas hierdoor 
op de kaart gezet bij bedrijven en 
eventuele sponsoren, wat nuttig is 
voor de vereniging en de leden.  
 
Commissievorming 
Door de groei van Atlas is de huidige 
manier van commissievorming 
hoogstwaarschijnlijk niet meer 
toereikend. Hier gaan wij een nieuwe 
vorm voor vinden. We vinden de 
continuïteit binnen commissies 
belangrijk en willen dit waarborgen. 
Wij zouden graag zien dat elke 
commissie bestaat uit minimaal één 
en maximaal twee ervaren 
commissieleden, die het jaar ervoor 
zitting hebben gehad in de 
desbetreffende commissie. Er zal 
overleg plaatsvinden tussen de 
commissies en het bestuur om dit te 
bereiken.  
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Digitale omgeving 

 
Facebook  
Facebook is het digitale platform wat 
het meest door de leden gebruikt 
wordt. Door middel van verschillende 
pagina’s, zoals de Atlasledengroep, 
houden de leden contact met elkaar, 
worden activiteiten gepromoot en 
worden vragen over de studie gesteld 
en beantwoord. Aankomend jaar wordt 
het gebruik van Facebook 
geïntensiveerd. Er zullen onder andere 
meer berichten over stages en 
extracurriculaire activiteiten worden 
geplaatst. Aan het begin van het 
collegejaar zal door middel van een 
email met uitleg aan de nieuwe leden 
duidelijk worden gemaakt welk doel 
elke Facebookpagina heeft. 
 
Atlaswebsite 
Wij willen het uitgangspunt van de 
website behouden maar zien 
mogelijkheden voor veranderingen in 
de vormgeving. Door de website 
overzichtelijker en aantrekkelijker te 
maken willen wij meer bezoekers 
trekken. De vormgeving van de 
website is verouderd en toe aan 
vernieuwing. Wij gaan hier tijd en geld 
in te steken om Atlas een 
professioneel en actueel karakter te 
geven. Op die manier wordt er een 
sociale, digitale omgeving gecreëerd 
waar LAS’ers terecht kunnen voor 
foto’s, informatie over de studie, 
activiteiten en extracurriculaire 
evenementen.  
 

 
 
 
LinkedIn  
Het medium LinkedIn biedt naar ons 
inzien mogelijkheden. Het vorige 
bestuur heeft in samenwerking met de 
opleiding hier al fundament voor 
gelegd, waarop wij zullen 
voortbouwen. De mogelijkheden van 
LinkedIn zijn ideaal voor LAS’ers om in 
contact te komen met alumni, 
bedrijven en andere organisaties. Op 
die manier kunnen stages en 
contacten met externen worden 
gerealiseerd voor het vormen van een 
carrièrepad. Dit alles wordt 
verwezenlijkt door het aanbieden van 
een LinkedIn-cursus aan alle leden.  
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Onderwijs gerelateerde 
zaken 

 
Denktank 
Het bestaan van de denktank is al 
bekend binnen de Universiteit Utrecht. 
Via dit orgaan komen studenten in 
aanraking met bedrijven en 
organisaties en krijgen zij de 
mogelijkheid mee te denken over 
vraagstukken. Dit willen wij 
introduceren binnen Atlas. Op deze 
manier laten wij externen zien wat de 
kwaliteiten van LAS’ers zijn en worden 
contacten opgebouwd en 
onderhouden. Deze bekendheid zal de 
carrière van de LAS’er na de bachelor 
bevorderen. Door middel van het 
betrekken van LASquisitie willen wij dit 
project realiseren. Zij gaan contact 
leggen met bedrijven om dit orgaan op 
te zetten.  
 
Breekdag en Carrière doe-dag  
Het vorige bestuur heeft in 
samenwerking met de opleiding de 
Breekdag en de Carrière doe-dag 
opgezet. Bij de Breekdag ligt de focus 
op medezeggenschap binnen de 
opleiding, bij de Carrière doe-dag 
wordt met behulp van alumni en LAS-
docenten gekeken naar de toekomst 
van de studenten. Wij gaan beide 
activiteiten voortzetten omdat ze 
belangrijk zijn voor het heden en de 
toekomst van de student. Aangezien 
beide activiteiten tot nu toe slechts één 
keer zijn georganiseerd, zullen wij in 
samenwerking met de opleiding, 

LASinfo en de opleidingscommissie  
(OC) op zoek gaan naar eventuele 
verbeterpunten.  
 
Alternatieve studiegids 

Door het grote aanbod aan cursussen 
kan het voor een LAS-student 
ingewikkeld zijn om het juiste vak te 
kiezen. Daarom is het elfde bestuur 
begonnen aan het maken van een 
duidelijk overzicht van de 
cursusrecensies, de alternatieve 
studiegids, die de vakkenkeuze 
vergemakkelijkt. Wij gaan dit overzicht 
verder uitwerken en bijhouden. Dit is 
voornamelijk van nut voor de 
eerstejaars LAS-studenten die zich 
nog aan het oriënteren zijn. De 
alternatieve studiegids zal op de site 
gepubliceerd worden, zodat iedere 
LAS-student hier toegang tot heeft. 
 
Hoofdrichtingscontactpersonen 
Het huidige contactpersonenbestand 
per hoofdrichting willen wij 
vernieuwen, overzichtelijker maken en 
beter promoten om het kiezen van een 
hoofdrichting makkelijker te maken. 
Hierin gaan wij tijd in steken zodat het 
voor alle studenten duidelijk is welke 
personen ze kunnen bereiken met 
vragen over hoofdrichtingen.  
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Financiën 

 
Debiteuren 

De afgelopen jaren is er een groot 
bestand met debiteuren ontstaan. 
Deze loopt terug tot 2013. Ons doel is 
om alle schulden te innen voor de 
zomer. Dit is nodig om de financiën 
overzichtelijk en kloppend te maken. 
Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat 
het debiteuren bestand zo klein 
mogelijk blijft in het bestuursjaar 
2016-2017, door een maandelijkse 
mail met de persoonlijke openstaande 
schulden te sturen naar alle 
debiteuren.  
 
Sponsoring  
Afgelopen jaar is een commissie voor 
sponsoring opgericht: LASquisitie. Bij 
een groeiende vereniging is 
sponsoring van belang. Daarom zal er 
tijd en energie in deze commissie 
gestoken worden zodat zij komend jaar 
actiever kan worden. Het uiteindelijke 
doel is om Atlas op de kaart te zetten 
bij bedrijven. Dit kan bereikt worden 
door deals te sluiten omtrent 
sponsoring. Dit is een 
langetermijnvisie maar wij zien het 
belang van sponsoring in en zullen 
proberen de eerste grote stappen te 
zetten. Er komt ook een speciale pas 
voor Atlasleden waarmee bij 
verschillende zaken kortingen kunnen 
worden verkregen.  
 
 
 
 

Bank 
Dit jaar zal Atlas van bank wisselen. 
Hoogstwaarschijnlijk vindt de overstap 
plaats naar de Triodos bank. Triodos is  
één van de duurzamere banken in 
Nederland, iets wat goed past in onze 
visie over de maatschappelijke 
betrokkenheid van Atlas. 
Deze bank biedt, in tegenstelling tot de 
andere mogelijke, duurzame opties, 
alle gemakken die de ING ook levert.   
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Fundering 

De vorige besturen zijn bezig geweest 
met het veranderen van de statuten. 
Deze waren verouderd en duidelijk aan 
vernieuwing toe. Het elfde bestuur 
heeft de laatste aanpassingen 
aangebracht en het uiteindelijke 
document naar de notaris gestuurd. 
De wijzigingen hebben als gevolg dat 
het Huishoudelijk Reglement (HR) niet 
meer volledig aansluit op de statuten. 
Wij zullen de aanpassingen die vereist 
zijn realiseren. Verder zullen wij het 
HR inzien om waar nodig overbodige of 
gedateerde artikelen te verwijderen of 
te veranderen. 
 
 
 
 
 
 
 


