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27 April 2013 

  

Gewaardeerde leden, 

  

Voor u ligt het beleidsplan voor het aankomende studiejaar, welke wij met trots presenteren. De 

vele verbeteringen van het afgelopen jaar hebben ons er toe gezet om eenzelfde koers 

grotendeels over te nemen, een koers die in lijn is met het driejarenplan van de studievereniging 

Atlas. Uiteraard zien wij genoeg ruimte voor verbetering en verandering waardoor ons 

beleidsplan bol staat van vernieuwende initiatieven. We kijken met een frisse blik naar alle 

aspecten van de studievereniging en gaan vol overtuiging de strijd aan om Atlas nog beter, 

interessanter en leuker te maken voor de komende jaren. 

  

Op een mooi jaar! 

  

Het 9e bestuur der USLAS Atlas  
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Sociaal 
  
Atlaskamer 

De Atlaskamer is een centraal punt waar 

elke Atlasser welkom is. De huidige 

openingstijden, maandag tot en met vrijdag 

van 13:00-17:00 uur, worden goed 

ontvangen door de leden. Dit willen wij 

daarom graag voortzetten. Wegens 

overmacht is het mogelijk dat een 

bestuurslid niet aanwezig kan zijn tijdens 

zijn of haar kamerdag. In dit geval moet er 

uitgeweken worden naar andere 

bestuursleden. Mocht dit niet mogelijk zijn 

dan dient er duidelijk gecommuniceerd te 

worden naar de leden dat de Atlaskamer 

niet open is via zowel de Atlassite, 

Atlasfacebook als fysiek met een briefje op 

locatie. Wij streven er echter naar dat de 

kamer op de afgesproken tijden altijd 

geopend is. 

  

Borrels 

De wekelijkse borrels, ingevoerd door het 

achtste bestuur, zijn een groot succes. Op 

deze manier is de borrel een vaste waarde 

geworden voor velen. De regelmaat van 

een wekelijkse borrel zorgt voor een 

ongedwongen gevoel bij de leden. Wij 

zetten daarom het huidige beleid voort.  

  

Kick-off week 

De kick-off week is een uitermate 

belangrijke aangelegenheid voor nieuwe 

leden om kennis te maken met de 

studievereniging en de stad Utrecht. Om de 

eerstejaars meteen actief bij Atlas te 

betrekken zullen we op het introkamp de 

inschrijving voor de kick-off week duidelijker 

en zichtbaarder promoten en ook goed de 

mogelijkheid bieden om je in te schrijven 

tijdens het introkamp. Dit doen we door 

middel van grote intekenpapieren waarop 

iedereen zich kan inschrijven voor de 

activiteiten. Omdat de planning van de 

activiteiten en de deelnemers op deze 

manier zichtbaarder worden, hopen we te 

zorgen we voor een hoger 

inschrijvingspercentage.  

Daarnaast is het van groot belang om 

eerstejaars die niet aanwezig waren op het 

introkamp alsnog op de hoogte te brengen 

van de kick-off week. Dit willen wij bereiken 

door zowel voor als na de zomervakantie 

een bericht te sturen met daarin informatie 

betreffende de kick-off week. Zo hopen wij 

meer nieuwe leden actief op te nemen in de 

studievereniging. 

 

Slapende leden 

Atlas kent helaas een aanzienlijke groep 

leden die na de Kick-Off week niet meer 

actief bij Atlas betrokken zijn; de 

zogenaamde slapende leden. Wij streven 

ernaar om nieuwe leden te 

enthousiasmeren voor Atlas en het 

percentage slapende leden van de nieuwe 

lichting zo klein mogelijk te houden. Dit 

willen wij bereiken op verschillende 

manieren. Ten eerste willen wij zowel voor 

als tijdens de zomervakantie aan iedereen 

die ingeschreven staat voor de studie 

Liberal Arts and Sciences een bericht sturen 

waarin wij de studievereniging Atlas 

promoten en hen aansporen om mee te 

gaan op het introkamp. Ten tweede willen 

wij de commissies stimuleren om in de 

periode na de kick-off week met grote 

regelmaat activiteiten te blijven organiseren. 

Door veel inschrijvingen in de kick-off week 

en veel activiteiten in het begin van het jaar 

denken wij dat het aantal slapende leden 

beperkt zal blijven. Om inschrijvingen voor 

deze activiteiten te realiseren willen wij 

informatieformulieren in de tasjes van de 

boekenverkoop doen.  
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SocialLASsen 

SocialLASsen is een mooie gelegenheid 

voor leden en bestuur om op een 

ongedwongen wijze met elkaar in contact te 

komen door op variërende locaties voor een 

studentenprijsje te gaan eten. Dit mooie 

initiatief van het achtste bestuur is een 

manier om elkaar te leren kennen buiten de 

borrels en de Atlaskamer om. We moeten 

echter realistisch zijn: wij denken dat eens 

per maand SocialLASsen niet haalbaar is, 

daarom houden we het op een keer per 

blok.  

  

Conclusie 

Wij streven ernaar om Atlas nog socialer te 

maken dan ze al is. Dit houdt in dat we het 

beleid grotendeels voortzetten maar dat we 

wel onze eigen invulling zullen geven.  
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Transparantie 

  

Algemene ledenvergadering 

Een grote opkomst op de algemene 

ledenvergadering (ALV) is wenselijk, want 

daar ligt de democratische legitimiteit van 

het bestuur. Tevens worden onze leden zich 

bewuster van de bezigheden van het 

bestuur en wat dat voor hen inhoudt. Het is 

daarom belangrijk dat de ALV op tijd wordt 

aangekondigd; dat geeft leden de kans de 

bijeenkomst goed in te plannen en wordt de 

opkomst naar verwachting groter. Om meer 

leden naar de ALV’s te trekken zullen we 

deze inplannen rond andere activiteiten 

zoals de borrel of socialLASsen en 

aankondigen voor wie welke ALV precies 

belangrijk is. Zo proberen wij voor elke ALV 

op zijn minst de betreffende doelgroep te 

bereiken. Daarnaast willen we elke 

commissie verplichten een lid aanwezig te 

laten zijn op de ALV. Wij geloven dat dit bij 

zal dragen aan grotere transparantie.  

 

Intern overleg 

We bieden leden de mogelijkheid om 

bestuursvergaderingen bij te wonen. Dit 

dienen zij echter een week van te voren aan 

te geven. Bij veel leden is het tot nog toe 

niet bekend dat deze mogelijkheid bestaat. 

Wij willen dit bekender maken en zo voor 

meer transparantie zorgen. 

  

Conclusie 

We bevorderen de betrokkenheid van leden 

door middel van transparantie inzake de 

professionele kant van Atlas. 
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Onderwijs gerelateerd 

  
Onderwijshervormingen 

De onderwijshervormingen die op dit 

moment plaatsvinden zijn belangrijk voor 

LAS-studenten. Sommige van die 

hervormingen gaan al in vanaf aankomend 

studiejaar. Niet veel LAS’ers zijn zich 

hiervan bewust en daar moet snel 

verandering in komen. Deze 

onderwijshervormingen hebben namelijk 

veel gevolgen voor de manier waarop er 

vakken gekozen kunnen worden. De vrijheid 

die de LAS-studenten nu kennen in het 

kiezen van vakken wordt waarschijnlijk flink 

ingeperkt. Om dit onder de aandacht te 

brengen bij de leden zijn het LAS infoteam 

en de Opleidingscommissie (OC) van 

belang. We willen onze banden met het 

LAS infoteam en de OC versterken en we 

hopen, naast de inspraakavonden en 

informatieavonden, digitaal nog beter te 

gaan samenwerken, zodat communicatie 

over veranderingen in het onderwijs naar de 

leden goed zal verlopen, zie hiervoor ook 

het hoofdstuk Digitaal.   

  

Hoofdrichtingen 

De hoofdrichtingskeuze is een belangrijke 

keuze bij de studie LAS. Gedurende het 

hele eerste jaar wordt deze keuze redelijk 

goed begeleid met behulp van de tutor en 

voorlichtingsdagen. Het zevende bestuur 

van Atlas heeft een hoofdrichtingsbestand 

opgezet waarbij elke hoofdrichting een 

eigen contactpersoon heeft waaraan vragen 

gesteld kunnen worden. Dit 

hoofdrichtingsbestand dient elk jaar te 

worden ververst met nieuwe 

contactpersonen.  

Afhankelijk van de grootte van de 

onderwijshervormingen zou het wenselijk 

kunnen zijn alleen nieuwe 

hoofdrichtingscontactpersonen uit het 

tweede jaar te selecteren.  

  

Vakkenkeuze 

Het kiezen van vakken kan voor de 

gemiddelde LAS’er lastig zijn. Daar willen 

wij als studievereniging graag bij helpen. De 

bestaande mogelijkheden willen we graag 

uitbreiden. De cursusrecensies worden na 

elk studieblok ingevuld en toegevoegd aan 

het cursusrecensiebestand waardoor het 

inmiddels een uitgebreid bestand is 

geworden. We vinden het belangrijk om 

iedereen digitaal en fysiek te blijven 

aansporen cursusrecensies in te vullen, zo 

zorgen we ervoor dat het bestand actueel 

blijft. Aansporen tot het invullen van 

cursusrecensies kan bijvoorbeeld gebeuren 

door mensen een lege cursusrecensie 

geven als ze hun boeken komen ophalen op 

de Atlaskamer voor de komende periode. 

  

LasCafé 

Het LasCafé, bestaande uit 

scriptiespeeddaten, studeren in het 

buitenland en de inspraakavond, vinden wij 

een goed initiatief. Wij willen dit voortzetten 

en actief gaan promoten zodat steeds meer 

leden hier baat bij hebben.   

  

Extracurriculaire activiteiten 

Het doen van extracurriculaire activiteiten 

willen wij aanmoedigen, door leden op de 

data van symposia te wijzen en een groter 

aantal symposia en lezingen te gaan 

organiseren met uitdagende sprekers. Wij 

geloven dat zulke activiteiten onze leden 

uitdagen en bijdragen aan hun intellectuele 

ontwikkeling. 

 

Boekenverkoop 

De boekenverkoop is een basisprivilege van 

een studievereniging. Via je 

studievereniging kan je namelijk met veel 
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korting je boeken kopen. Er is in de 

afgelopen jaren gemerkt dat de 

boekenverkoop in het begin van het jaar 

steeds heel goed loopt maar naarmate het 

jaar vordert steeds meer afneemt. Wij willen 

dit komend jaar voorkomen en de leden 

stimuleren om het hele jaar door boeken te 

blijven kopen via Atlas. 

  

Conclusie 

Onderwijs staat uiteindelijk centraal bij een 

studievereniging. Daarom willen wij 

ondersteuning en duidelijkheid bieden in 

deze veranderlijke tijd.  

 

 

  



9 
 

Commissies 

  
Communicatie 

Communicatie met de commissies is van 

groot belang voor het goed functioneren van 

de studievereniging. Wij willen dan ook 

minstens twee keer per jaar een 

vergadering van de commissies die we 

begeleiden bijwonen. Daarnaast willen wij 

vanuit het bestuur meer interesse tonen in 

de commissies en zorgen dat ze precies 

weten wat ze aan ons hebben. Verder willen 

we het contact met de commissies op een 

vloeiende manier laten verlopen. Dit 

betekent dat contact vaker zal worden 

gezocht via de telefoon. Het bestaande 

mailcontact zal uiteraard niet verminderen, 

slechts verrijkt worden met een maandelijks 

telefonisch contact. Op deze manier 

proberen we de commissies op een 

persoonlijke manier een groter 

verantwoordelijkheidsgevoel mee te geven. 

  

Structuur 

Een commissie met een stevig fundament 

functioneert beter. Daarom willen wij de 

commissies een plan laten opstellen in hun 

eerste maand dat ze in functie zijn over wat 

zij gaan organiseren gedurende hun 

commissiejaar. Op deze manier wordt een 

houvast gecreëerd voor zowel de 

commissies als het bestuur. Hiermee 

kunnen wij de commissies meer sturen door 

hen te wijzen op hun eerder gemaakte 

plannen. Uiteraard is het niet de bedoeling 

om de commissies verplichtingen op te 

leggen. We willen ze juist stimuleren en ze 

in de eerste maand op een actieve manier 

samen te laten werken en vooruit te laten 

blikken.  

  

Overdracht 

Het belang van het overdrachtsdocument 

wordt door de meeste commissies 

onderschat. Wij willen meer waarde aan het 

overdrachtsdocument hechten en er voor 

zorgen dat er meer gebruik van wordt 

gemaakt. Daarom willen wij naast het 

schriftelijke overdrachtsdocument de 

commissies stimuleren om met hun 

voorgangers af te spreken. 

Betreffende het commissieledenquotum 

blijven wij in lijn met het achtste bestuur. Er 

mogen maximaal twee leden van het vorige 

commissiejaar in een commissie blijven 

zitten. Bij minder animo kan een 

uitzondering op de regel worden gemaakt. 

In dat geval kunnen we als bestuur 

besluiten dat er meer  commissieleden 

mogen blijven zitten. 

 

  

Commissiemarkt 

De commissiemarkt is een goed initiatief om 

leden te enthousiasmeren voor commissies. 

Deze dient dan ook veel gepromoot te 

worden. Wij vinden echter dat dit actiever 

gedaan dient te worden zodat de opkomst 

op de commissiemarkt hoger zal zijn. Als de 

opkomst op de commissiemarkt hoger is zal 

dat zorgen voor een goede bezetting van de 

commissie. 

  

Conclusie 

Goed georganiseerde commissies creëren 

een fundament waarop Atlas verder kan 

bouwen. Dit gaan wij verbeteren door een 

goede overdracht, een sterke structuur en 

een energieke commissiemarkt. 
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Financiën 

  
Sponsoring 

Het sponsorcontract met café Hofman is 

goed bevallen. Dit contract loopt echter eind 

juni af. Wij gaan proberen dit te verlengen 

onder verbeterde omstandigheden. Mocht 

dit niet lukken dan kunnen wij óf uitwijken 

naar andere locaties óf alsnog een 

soortgelijk contract aannemen. 

Daarnaast kan Atlas veel meer geld halen 

uit sponsordeals. Een mogelijkheid is 

bijvoorbeeld om te adverteren in de 

LASpost. Wij gaan daarom dit jaar proberen 

nog meer sponsoren te zoeken en deze te 

gebruiken om het financiële welzijn van 

Atlas te verbeteren. 

  

Commissiebudget 

Veel commissies benutten de 

bestedingsruimte die Atlas hen biedt niet 

ten volle. Ons doel is om een budget te 

creëren dat past bij de uitgaven van de 

commissies. Dit willen wij bereiken door het 

budget van elke commissie vast te stellen 

naar aanleiding van een plan, die de 

commissie opstelt aan het begin van het 

commissiejaar. Dit moet door de 

commissies worden beschouwd als een 

kans om invloed uit te oefenen op de 

omvang van hun budget van het 

kalenderjaar. Tevens bevordert het de 

toewijding van de commissieleden aan hun 

commissie omdat zij zich verantwoordelijk 

voelen voor het vergaarde budget.  

In het huishoudelijk regelement staat dat wij 

als bestuur de gemaakte begroting met 

slechts 200 euro mogen wijzigen. Elk groter 

bedrag dient op een ALV te worden 

overlegd en te worden goedgekeurd door 

de leden. Om onze plannen te realiseren 

willen wij de ALV waarin de begroting voor 

2014 gepresenteerd wordt een maand naar 

voren schuiven. Op deze ALV willen wij om 

toestemming  vragen voor de overschrijding 

van de vastgestelde 200 euro. De leden 

krijgen hier de kans om tegen de eventuele 

verandering van hun budget in te gaan.  

  

Conclusie 

Met dit vernieuwende beleid trachten wij de 

betrokkenheid van de leden bij hun 

commissies te vergroten. 
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Contact met externen 

  
LAS infoteam en OC 

Het contact met het LAS infoteam en de 

Opleidingscommissie dient geïntensiveerd 

te worden. We realiseren ons dat we voor 

het verstrekken van onderwijsgerelateerde 

informatie beperkt worden door de 

universiteit. Daarom kunnen deze organen 

veel betekenen voor de leden door de 

informatie die zij kunnen verschaffen. We 

hebben tot nu toe te weinig gebruik 

gemaakt van de toegevoegde waarde van 

het LAS infoteam en de 

Opleidingscommissie. Hier willen wij 

verandering in brengen. Daarom vinden we 

dat het LAS infoteam en de OC een grotere 

rol moeten krijgen. Wij gaan dit proberen te 

verwezenlijken door op de site, onder de 

kopjes LAS infoteam en OC, bepaalde 

documenten te plaatsen die een groot deel 

van de basis vragen kunnen beantwoorden. 

Wij willen dat het LAS infoteam en de OC 

zich beter realiseren dat onze site een 

platform is waarop zij belangrijke informatie 

voor LAS-studenten kunnen zetten. Wij 

blijven hiermee uit het vaarwater van de 

universiteit en bieden onze leden 

tegelijkertijd een eenvoudig systeem waar 

zij uit informatie kunnen putten. 

  

Contact met andere verenigingen 

Wij realiseren ons dat Atlas vanwege haar 

grootte soms gelimiteerd wordt in het 

organiseren van activiteiten. Daarom is het 

van groot belang om nauw samen te 

werken met andere studieverenigingen. 

Samen sta je immers sterker dan alleen. 

Om een goede band te creëren zijn wij van 

plan om naar veel constitutieborrels te gaan 

en actief interesse te tonen voor 

studieverenigingen die wij als verrijkend 

ervaren. Daarnaast dient er gekeken te  

worden naar studieverenigingen buiten 

Utrecht. Zo heeft de studie Bèta-Gamma in 

Amsterdam dezelfde insteek als LAS. Door 

nog hechter te worden met deze vereniging 

is het mogelijk om grotere activiteiten op te 

zetten die niet gelimiteerd worden tot één 

stad. Zo kan Bèta-Gamma op sociaal vlak 

als een zustervereniging gaan voelen. 

 

Alumni 

Het contact met Alumni en de stichting Aflas 

dient te worden verbeterd. Deze partijen zijn 

op verschillende vlakken van groot belang 

voor Atlas. Zo kunnen zij een rol spelen in 

de informatieverstrekking over 

carrièreperspectieven. Wij zijn daarom van 

plan om een actievere houding aan te 

nemen in het contact met Aflas, waardoor 

we ook meer in contact kunnen komen met 

de Alumni van Atlas. Een idee om dit 

contact te verbeteren is de leden van Aflas 

afzonderlijk te benaderen of zo nu en dan 

vergadering bij te wonen.  

  

Conclusie 

Wij willen het contact tussen het LAS 

infoteam, de OC en de leden van Atlas 

vergemakkelijken. Daarnaast willen wij al 

het contact met externen inzetten om extra 

mogelijkheden te bieden aan onze leden. 
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Digitale omgeving 

  

Website 

We gaan de verschillende systemen verder 

met elkaar integreren. Zo willen wij het 

bijvoorbeeld mogelijk maken om op de 

Atlassite te kunnen reageren met je 

Facebook-account. 

Daarnaast is het ons doel om de digitale 

omgeving zo achter te laten dat deze niet 

aan één persoon gebonden is. De digitale 

omgeving moet een systeem worden dat 

makkelijker in het gebruik is, zonder hulp 

van de originele programmeur.  

Uit ambitieuze overwegingen willen wij 

uitzoeken of het mogelijk is om het 

betalingssysteem Ideal te integreren in de 

studievereniging. Dit maakt de zaken 

omtrent betalingen gemakkelijker voor 

zowel de penningmeester als de leden.    

Als laatste willen wij een plek reserveren 

voor ‘vaak gestelde vragen’. Deze vragen 

willen wij halen uit de verschillende 

Facebook-groepen. Het betreft hier 

eenvoudige vragen over uiteenlopende 

onderwerpen.    

  

Sociale media 

Het is gebleken dat de sociale media 

omtrent Atlas een steeds grotere rol 

innemen in de communicatie. Er zijn allerlei 

groepen opgezet voor LAS’ers door 

LAS’ers. Wij willen deze groepen in goed 

overleg overnemen van de huidige 

beheerders. Het betreft hier de groepen 

LAS-Boekenverkoop, LAS-Vakkenkeuze en 

LAS-Vraagbaak/ruilinitiatief. Wij geloven dat 

deze groepen een meerwaarde zijn voor de 

leden en willen deze daarom graag vanuit 

de studievereniging in stand houden. 

  

Conclusie 

We zijn van mening dat de digitale 

omgeving niet ten volste benut wordt. 

Daarom gaan wij proberen om hier meer uit 

te halen. Zowel de website als Facebook 

zullen worden voorzien van een betere 

structuur om zo te zorgen dat de leden er 

nog meer profijt van hebben. 

 

 

  

 

 
 


