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Geachte leden, 
 
Met gepaste trots presenteert het kandidaatsbestuur van 2014-2015 haar beleidsplan 
voor het aankomende jaar. Ons beleidsplan is gebaseerd op de fundamenten die het 
negende bestuur voor ons gebouwd heeft en is in dezelfde lijn als het driejarenplan. 
Allicht is er elk jaar ruimte voor verandering en verbetering. Wij zullen in dit 
lustrumjaar van Atlas dan ook verscheidene hervormingen doorvoeren maar het 
gedachtegoed van Atlas niet uit het oog verliezen.  Wij gaan vol ambitie het komende 
jaar tegemoet en zullen ons uiterste best doen om Atlas nog fenomenaler te maken. 

 
Op een prachtig en daverend lustrum jaar! 
 
Het 10e kandidaatsbestuur van USLAS Atlas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



3 

 

Inhoud 

 
Sociaal            4 
            Atlaskamer 
            Borrels 
            Slapende leden 
            Introkamp 
            Kick-off week 
            SocialLASsen          5 
            Conclusie 
 
Transparantie           6 
            Algemene ledenvergadering 
            Intern overleg 
            Conclusie 
 
Onderwijsgerelateerde zaken        7 
            Herinrichting Universitair Onderwijs 
            Hoofdrichtingen 
            Vakkenkeuze  en cursusrecensies 
            Extracurriculaire activiteiten 
            Boekenverkoop 

LasCafé          8 
Conclusie 

 
Commissies           9 
            Communicatie 
            Activiteitenkalender 
            Commissiemarkt 
            Conclusie 
 
Financiën           11 
            Sponsoring 
            Commissiebudget 
            Achterstallige betalingen 
            Conclusie          12 
 
Contact met externen          13 
            LAS-infoteam en OC 
            Contact met andere verenigingen 
            Alumni 
            Conclusie 
 
Digitale omgeving          14 
            Website 
            Sociale media 
            Conclusie 
 
Overig            15 

Formele ontwikkelingen     
Lustrum 



4 

 

Sociaal 
 
Atlaskamer 
De Atlaskamer is de huiskamer van Atlas 
en een plek waar iedere Atlasser altijd 
welkom is. Onze doelstelling is dan ook 
dat de leden de kamer als een veilige 
haven zullen zien waar zij terecht kunnen 
voor een kopje koffie of thee, een goed 
gesprek en nuttige informatie. De 
huidige openingstijden, maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00, bevallen 
ons erg goed en wij willen daarom deze 
tijden graag zo behouden. Via een 

rooster zullen de kamerdagen onder de 
bestuursleden worden verdeeld. Indien 
één van de bestuursleden wegens 
omstandigheden niet aanwezig kan zijn 
tijdens zijn of haar kamerdag, zal er 
geruild worden met de andere 
bestuursleden. Alleen in het geval van 
een hoge uitzondering mag de kamer 
een dag dicht zijn en als dit het geval is, 
is het erg belangrijk dat dit via de 
Atlassite en de Facebookpagina 
gecommuniceerd wordt. Ook zal er een 
briefje op de deur van de Atlaskamer 
worden gehangen. Tot slot hopen we om 
het komende jaar de Atlaskamer 
populairder te maken voor onze leden, 
door bijvoorbeeld vaker uitbrakdagen en 
koffiemiddagen te organiseren en actief 
in te spelen op colleges van LAS vakken . 
 

Borrels 
De wekelijkse borrels van Atlas zijn nog 
steeds een groot succes en wij zullen de 
borrels daarom op gelijke voet 
voortzetten. De borrels spelen een 
belangrijke rol in het contact met de 
leden. Wij streven ernaar om de borrels 
drukker bezocht te maken gedurende het 
hele jaar. Om hiervoor te zorgen willen 
wij onder andere eerstejaars vanaf het 
introkamp enthousiasmeren over de 
borrel (zie kopje introkamp), vaker 
themaborrels en activiteiten organiseren, 
en de ALV op borreldagen in te plannen.  

Slapende leden 
Ook dit jaar is er helaas nog steeds een 

hoog aantal leden dat na de kick-off 
week niet meer actief betrokken is bij 
Atlas: de zogenaamde slapende leden. 
Ook dit jaar willen wij oplossingen 
bedenken om deze groep leden beperkt 
te houden. Deze oplossingen worden 
verder besproken bij de kopjes 
introkamp en kick-off week. 
 

Introkamp   
Tijdens het introkamp willen wij ons 
direct onder de nieuwe leden begeven, 
zodat zij vanaf het begin bekend zijn met 
studievereniging en het bestuur. Wij gaan 
ervan uit dat dit het 
gemeenschapsgevoel onder de nieuwe 
leden versterkt. Dit is één van onze 
oplossingen voor de problematiek van de 
slapende leden en de lage opkomst bij 
activiteiten. Een andere oplossing voor 

deze problematiek is dat het nieuwe 
bestuur maar één van de twee avonden 
op het introkamp zal koken. Hierdoor 
kunnen wij ons de tweede avond mengen 
onder de nieuwe leden.  
 

Kick-off week 
De kick-off week is een zeer belangrijke 
week voor Atlas. In deze week 
organiseren verschillende commissies 
activiteiten, waardoor nieuwe leden 
kennis kunnen maken met de vereniging 
en met de stad Utrecht. We hopen 
daarom op een hoog percentage 
inschrijvingen. Gelijk aan vorig jaar zal 
tijdens het introkamp promotie worden 
gemaakt voor de activiteiten van de kick-
off week. Tijdens het introkamp is er 
gelegenheid voor LAS studenten om zich 
in te schrijven voor activiteiten. Ook 

onder de nieuwe leden die niet aanwezig 
zijn op het introkamp zullen de 
activiteiten gepromoot worden. Om er 
voor te zorgen dat de nieuwe leden na de 
kick-off week actief blijven willen we er 
voor zorgen dat er in de weken na de 
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kick-off week veel activiteiten worden 
georganiseerd. Ook stellen we een 

actieve houding van de mentorouders 
zeer op prijs en zullen wij hen 
aanmoedigen om de weken na het 
introkamp contact te onderhouden met 
nieuwe leden. Wij verwachten dat dit een 
oplossing biedt voor de problematiek van 
de slapende leden en de lage opkomst bij 
activiteiten. 
 

SocialLASsen 
SocialLASsen is een activiteit die 
georganiseerd wordt door het bestuur in 
een poging tot het samenbrengen van de 
leden. Wij willen dit net als de 
voorgaande jaren voortzetten. In plaats 
van één activiteit per blok willen wij 
teruggaan naar een maandelijkse 
activiteit. Ook willen wij een nieuw 
systeem invoeren, waardoor 
SocialLASsen voor meerdere leden 

mogelijk wordt: om de maand een 
activiteit in de avond en in de ochtend of 
middag.  
 

Conclusie 
Wederom streven wij ernaar om het 
aantal actieve leden zo hoog mogelijk te 
houden. Wij hebben hetzelfde doel als de 
voorgaande jaren, maar zullen dit doel 
op onze eigen manier willen bereiken. 
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Transparantie 

 
Algemene ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is 
het medium tussen de bestuurlijke zaken 
van de vereniging en de leden. 
Transparantie is essentieel voor de 
waarborging van een democratische 
studievereniging. Een grote opkomst bij 
de ALV is daarbij van belang, omdat op 
deze manier de leden mee kunnen 
beslissen in het proces van 
besluitvorming. Ook dit jaar zullen wij de 
ALV het liefst op de borreldagen 

inplannen. Per ALV zullen wij aangeven 
voor wie deze het meest van belang is, 
maar in principe is elke ALV voor elk lid 
van belang. Daarnaast verplichten wij de 
commissies opnieuw ten minste één 
commissielid als afvaardiging te sturen. 
Dit zullen wij strenger controleren. 
Daarnaast stellen wij het op prijs als de 
grote commissies met meerdere leden 
aanwezig zijn. 
 

Intern overleg 
Ieder lid heeft de mogelijkheid 
bestuursvergaderingen bij te wonen. 
Geïnteresseerden dienen dit, net als 
vorige jaren, een week van tevoren aan te 
kondigen bij het bestuur.  
 
 
Conclusie 
Wij willen onze leden op alle fronten 
inlichten over zaken die een rol spelen bij 
Atlas. Dit houdt ook in dat wij hen 
actiever willen betrekken bij de 
bestuurlijke kant van Atlas. Daarom 
willen wij een zeer transparant bestuur 
zijn. 
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Onderwijsgerelateerde zaken 

 
 
Herinrichting universitair onderwijs 
Er heerst nog veel onduidelijkheid over 
de komende onderwijshervormingen bij 
student en docent. Wij streven ernaar om 
goed geïnformeerd te zijn en zodoende 
onze leden bij te kunnen staan. Niet elke 
student is zich even bewust van de 
veranderingen en de consequenties 
ervan voor zijn of haar studieloopbaan. 
Dit geldt zowel voor  de bachelors als de 
aansluiting op de masters. Hierbij  zijn 

het LAS-infoteam en de 
opleidingscommisie (OC) van belang. Ook 
dit jaar streven wij het na om de banden 
met beiden te versterken en de 
communicatie goed te laten verlopen. 
Goede informatie verstrekking richting 
de leden, zal in het voordeel van de leden 
en hun loopbaan bij de studie Liberal 
Arts & Sciences zijn. De communicatie 
over de veranderingen in het onderwijs 
richting de leden zal, zo mogelijk, 
verlopen via mailcontact en speciaal 
daarvoor aangewezen pagina’s op de 
website. Zie ook het hoofdstuk Digitale 
omgeving. 
 

 
Hoofdrichtingen 
Vanwege de diversiteit in de 
studieloopbanen van de studenten is het 

belangrijk dat zij goed begeleid worden. 
In het eerste jaar is dit uitstekend 
geregeld door middel van een tutor en 
voorlichtingsdagen. Wij willen hieraan 
bijdragen met het hoofdrichtingsbestand. 
Hierin zijn contactpersonen verzameld 
per hoofdrichting. Met het oog op de 
aankomende hervormingen, is het van 
belang dat de contactpersonen hiervan 
op de hoogte zijn. Dit kan betekenen dat 
deze zullen bestaan, uitsluited of met 
voorkeur, uit nieuwe tweedejaars 
studenten. 
 
 

Vakkenkeuze en cursusrecensies 
De universitaire website van LAS en de 

onderwijscatalogus van de Universiteit 
Utrecht bieden manieren om jezelf te 
informeren over de mogelijke cursussen. 
Toch hebben ook deze hun beperkingen 
en is het niet altijd even makkelijk om tot 
de beste keuze te komen. Wij streven 
ernaar onze leden bij te staan in het 
keuzeproces. De cursusrecensies bieden 
hier een platform voor. Om het 
aantrekkelijker te maken deze in te 
vullen willen wij van de prijsuitreiking 
een evenement maken met stimulerende 
prijzen. Het invullen kan via de website. 
Leden die de Atlaskamer bezoeken 
zullen wij uitnodigen dat ter plekke te 
doen. Daarnaast is het ons opgevallen 
dat de vragenlijsten van de 
cursusrecensies van de universiteit en 
die van Atlas nogal uiteenlopen. Ter 
bevordering van de efficiëntie willen wij 
deze vragenlijsten meer overeen laten 

komen. Zodoende verwachten wij een 
groot bestand op te kunnen bouwen waar 
de studenten uit kunnen putten. 
 
 
Extracurriculaire activiteiten 
Wij willen dezelfde koers als voorgaande 
jaren blijven varen wat betreft de 
extracurriculaire activiteiten. Symposia, 
lezingen, workshops en 
tentoonstellingen zullen wij promoten en 
aanmoedigen onder onze leden. Wij 
willen echter een goede balans vinden in 
de hoeveelheid informatie en 
uitnodigingen die wij onze leden 
verstrekken. Zo willen wij hen 
aanmoedigen veel deel te nemen aan 
extracurriculaire activiteiten, maar hen 
niet overrompelen met uitnodigingen. 
 

 
Boekenverkoop 
De boekenverkoop is een succesvolle 
onderneming gebleken. Vanwege de 
voordelen voor de leden, in de vorm van 
fikse kortingen, willen wij dit privilege 
koesteren en doorzetten. Ook afgelopen 
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jaar was er weer een enige afname in 
boekenverkoop naarmate het jaar 

vorderde. Wij streven er naar om de 
bestelperiode zo lang mogelijk op te 
rekken. Zo kunnen zo veel mogelijk leden 
gebruik maken en profiteren van deze 
regeling. 
 

LASCafé 
Het LASCafé is een uitstekende manier 
voor leden om samen te komen in een 
studiegerelateerde omgeving. Het blijkt 
echter dat van bepaalde LASCafés het 
nut vermindert, bijvoorbeeld het 
scriptiespeeddaten. Daarentegen is het 
LASCafé over studeren in het buitenland 
een zeer geslaagd evenement. Wij zullen 
de mogelijkheden nogmaals onder de 
loep nemen en aan de hand van hun 
waarde voor de leden over gaan tot 
organiseren. 
 
 
Conclusie 
Onderwijs is een belangrijk onderdeel in 
het beleidsplan. Wij willen de leden 
zoveel mogelijk bijstaan, begeleiden, 
informeren en enthousiasmeren wat 
betreft de onderwijsgerelateerde zaken. 
Wij hopen door goede communicatie met 
interne en externe partijen het 
informeren van de leden zo goed 
mogelijk vorm te kunnen geven.   
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Commissies 

 
Communicatie 
Wij vinden het belangrijk dat er vanuit het 

bestuur duidelijk gecommuniceerd wordt 
met de commissies. Onder andere over 
onze verwachtingen van de door hun 
georganiseerde activiteiten. Zodoende 
weten de commissies waarmee ze mee 
aan de slag kunnen en dit gemakkelijker 
naar ons kunnen communiceren. De 
commissies worden zoals gewoonlijk 
onder de bestuursleden verdeeld, zodat 
elke commissie altijd een bestuurslid als 
aanspreekpunt heeft. Wij, als bestuur, 
willen actief mee vergaderen en 
controleren hoe het binnen de 
commissies gaat. Wij willen echter 
voorkomen dat ze zich gecontroleerd 
voelen. Daarom willen wij de commissies 
op een vriendschappelijke manier op hun 
verantwoordelijkheden wijzen. 

 
Commissiemarkt 
De commissiemarkt is een jaarlijks 
evenement waar de commissies de 
mogelijkeid hebben zich te presenteren 
aan de leden. Op deze manier kunnen zij 
geïnteresseerden enthousiasmeren over 
de taakverdeling, inhoud en 
activiteiteiten van de commissie. Dit is 
een zeer goede activiteit om de leden 
inzicht te geven in de werking van de 
commissies en hopelijk vormt dit dan 
ook een aanleiding voor de aansluiting bij 
een commissie. Wij willen dat de 
promotie van de commissies effectief is. 
Dit willen wij bereiken door in de eerste 

weken veel verschillende activiteiten 
door verschillende commissies te laten 
organiseren. Zo weten eerstejaars en 
andere leden wat voor specifieke 
activiteiten door welke commissie wordt 
georganiseerd. 

 
Overdracht 

Een heldere overdracht bij de 
commissiewissel is zeer belangrijk. 

Nieuwe commissies moeten weten waar 
ze aan toe zijn en hoe ze bepaalde zaken 
moeten aanpakken. Daarom moet elke 
commissie een volledig 
overdrachtsdocument aan de nieuwe 
commissie overhandigen. Daarin staat 
informatie hoe men dient te handelen en 
hoe de activiteiten te organiseren. 
Daarnaast kan het hierbij voor sommige 
commissies van belang zijn dat er 
minimaal één iemand voor een tweede 
jaar meedraait in de commissie. Deze 
persoon heeft meer ervaring en kan van 
hieruit de commissie helpen met lastige 
zaken. Het is echter niet wenselijk om 
meer dan twee commissieleden een 
tweede jaar mee te laten draaien en ook 
niet om drie jaar in dezelfde commissie 
actief te zijn. 

 
Activiteitenkalender 
Wat Atlas zo bijzonder maakt is het grote 
aantal commissies met een groot aantal 
actieve leden en een volgeboekte 
activiteiten kalender. Het afgelopen jaar 
zijn er helaas minder activiteiten 
georganiseerd dan voorgaande jaren. Om 
commissies te stimuleren met 
regelmaat activiteiten te organiseren 
willen wij dit jaar een activiteitenkalender 
opstellen waarin elke commissie een 
bepaalde week toegewezen heeft 
gekregen waarin ze activiteiten kunnen 
organiseren. Wij verwachten dat dit 

commissies stimuleert om daadwerkelijk 
een activiteit te organiseren. Op deze 
manier heeft Atlas een vast aantal 
activiteiten die vanaf het begin van het 
jaar staan ingepland. Buiten de 
activiteitenkalender zal er nog genoeg 
ruimte zijn voor spontaniteit. 

 
Conclusie 
Goed georganiseerde en enthousiaste 
commissies zullen zorgen voor veel 
plezier binnen de vereniging. 
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Bestuursleden voeren een controlerende 
en evaluerende rol uit op de commissies, 

zodat er overzicht behouden wordt over 
de planning van activiteiten. De 
activiteiten dienen als fundament voor 
het behoud van veel leden, daarom willen 
wij dit jaar een betere verhouding tussen 
kwaliteit en kwantiteit. 
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Financiën 
 
Sponsoring 
Voor sponsoring van Atlas zal dit jaar 

breder gekeken worden naar 
mogelijkheden om sponsorgelden binnen 
te krijgen. Dit zullen we op verschillende 
manieren gaan realiseren: 
Ten eerste zal gekeken worden naar 
algemene fondsen ter sponsering van 
Atlas. Afgelopen jaar is voor het eerst 
gebruik gemaakt van het U-fonds van de 
Universiteit Utrecht. Hiervan willen wij 
meer gebruik gaan maken. 
Ten tweede zullen wij een 
sponsorcontract aangaan met een café 
voor borrellocatie. Op dit moment is er 
een contract met café Lebowski. Wij 
gaan kijken of we hier willen blijven, of 
een andere locatie gaan zoeken. 
Ten derde willen wij meer gebruik 
maken van sponsoring door advertenties. 
Wij willen het aantal abonnees op de 
LASpost uit gaan breiden, voornamelijk 
bij ouders van leden. Hierdoor hebben wij 

een breder bereik, waardoor we 
aantrekkelijker worden voor bedrijven 
om te adverteren. 
 
 
Commissiebudget 
Het geld van Atlas is bedoeld voor de 
leden. Hierdoor is het van belang dat dit 
geld gelijkmatig verdeeld en enkel 
besteed wordt aan de leden. Het is 
daarom niet wenselijk dat commissies 
aan het einde van het jaar (veel) geld over 
hebben. Toch is al een aantal jaren zo 
dat commissies bij lange na niet hun 
gehele budget besteden. Wij zullen 
commissies gedurende het hele jaar 
stimuleren om het toegewezen budget zo 
te gebruiken dat het hele jaar door 
activiteiten tegen een lage prijs 
georganiseerd kunnen worden. Hierdoor 
wordt de drempel voor leden lager wat 

zal leiden tot meer leden bij activiteiten, 

en tegelijkertijd zal er minder budget 
ongebruikt blijven. 
Bij het opstellen van het jaarplan van de 
commissies, een geslaagde doelstelling 
van het negende bestuur, zal dit jaar 
intensiever contact worden gehouden 
met de commissie- penningmeesters. 
Hierdoor willen wij bereiken dat de 
penningmeesters meer inzicht krijgen in 
hun budget. Dit contact willen wij 
gedurende het hele jaar onderhouden, 
zodat de commissies altijd op de hoogte 
zijn hoeveel budget er nog beschikbaar 
is. 
 
 
Achterstallige betalingen 
Elk jaar blijkt dat er leden zijn die niet, of 
heel laat, betalen voor activiteiten. Dit 
bemoeilijkt het maken van afrekeningen 
en het geeft gaten in de boekhouding. 
Om dit in de toekomst beter te laten 
verlopen gaan we dit jaar overzichtelijker 

bijhouden welke leden nog geld 
verschuldigd zijn aan Atlas.  
Wij willen de problematiek van 
achterstallige betalingen gedeeltelijk 
oplossen door toestemming van de leden 
te verkrijgen voor automatische 
incasso’s. Bij inschrijvingen voor de 
commissieactiviteiten gaan we leden 
voor twee zaken laten tekenen. Ten 
eerste dat de leden binnen een korte 
termijn het verschuldigde bedrag aan 
Atlas zullen overmaken. Ten tweede dat 
wanneer hij of zij na een periode van zes 
maanden, met ingang vanaf de datum 
van de activiteit, nog steeds niet betaald 
heeft, Atlas gemachtigd is om het 
openstaande bedrag van hun rekening af 
te schrijven. Wij treffen deze maatregel 
omdat een klein aantal leden nog altijd 
niet op tijd aan de betalingen voldoet. 
Deze regeling is dan ook voor hen 

bedoeld en niet voor het grote deel van 
de leden. Indien er vanwege bijzondere 
omstandigheden niet kan worden 
voldaan binnen een periode van zes 
maanden kan er een uitzondering 
worden gemaakt. Een uitzondering wordt 
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altijd met het bestuur besproken en zij 
zullen vervolgens een gepaste regeling 

treffen. Wij raden onze leden dan ook 
aan om altijd contact met ons op te 
nemen als hij of zij hier niet aan 
betalingen kan voldoen. 
 
 
Conclusie 
Dit jaar zullen wij breed gaan zoeken 
naar mogelijkheden om sponsoring 
binnen te krijgen, zodat we goedkope en 
laagdrempelige activiteiten kunnen 
organiseren voor de leden. Tegelijkertijd 
gaan we commissies stimuleren beter 
om te gaan met hun budget, en deze in 
hun commissiejaar op te maken. 
Daarnaast wordt er strenger omgegaan 
met achterstallige betalingen van leden. 
Door deze plannen hopen we dat de 
boekhouding van Atlas nog beter wordt, 
en het geld van Atlas ook nog beter 
besteed wordt. 
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Contact met externen 

 
LAS-infoteam en OC 
Aankomend jaar willen wij proberen een 
hechte relatie op te bouwen met het 
LAS-infoteam en de 
opleidingscommissie (OC). Door deze 
banden aan te halen, hopen wij onze 
leden betere informatie over het 
onderwijs te kunnen verstrekken (zie 
kopje wesite). Wij denken dat wij als 
bestuur van Atlas een veel betere 
samenwerking zouden kunnen en 
moeten hebben met het LAS-infoteam en 
de OC dan in de afgelopen jaren. Wij 

zouden graag zien dat LAS-infoteam en 
de OC meer communiceren over 
activiteiten en onderwijsveranderingen 
zodat wij dit ook via de studievereniging 
onder de aandacht van studenten kunnen 
brengen. 
 

Contact met andere verenigingen 
Het is belangrijk om veel in contact te 
staan met andere verenigingen. Wij 
kunnen samenwerken op meerdere 
fronten met andere studieverenigingen, 
zowel onderwijsgerelateerd als niet- 
onderwijsgerelateerd. Ook kunnen wij 
veel van andere verenigingen leren 
omdat Atlas nog een relatief jonge 
vereniging is. Gezien de inrichting van de 
studie Liberal Arts & Sciences is het ook 
zeer van belang dat onze leden bij 
studiegerelateerde activiteiten van 

andere verenigingen aanwezig kunnen 
zijn. We zullen dit jaar het contact 
onderhouden dat het negende bestuur 
heeft opgezet met studieverenigingen 
van vergelijkbare studies door heel 
Nederland, zoals Atlas University 
College, Bèta-gamma en LAS van Tilburg 
University. We hopen zo goed contact 
met onze zusterverenigingen op te 
bouwen. 
 

 
 

Alumni 
AfLAS heeft sinds kort een nieuw bestuur 
na, onder aandringen van het negende 
bestuur, afscheid te hebben genomen 
van het oude bestuur. Ons rest een 
goede samenwerking te onderhouden. 
Dit is zeker van belang in het lustrum 
jaar. Daarnaast willen wij komend jaar 
nogmaals benadrukken dat het voor 
leden interessant is om te weten wat de 
toekomstperspectieven zijn van de studie 
Liberal Arts & Sciences. Dit doel willen 
wij met behulp van alumni realiseren (zie 
kopje website). 
 

Conclusie 
Als relatief kleine studievereniging is het 
onderhouden van contact met externen 
van groot belang. Door dit contact 
kunnen grotere activiteiten gezamenlijk 

met externe organisaties georganiseerd 
worden. Wij streven dan ook naar een 
goedlopend en vruchtbaar contact met 
externen. 
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Digitale omgeving 

 
Website 
De website van Atlas is de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot het 

informatieverstrekkende platform van de 
vereniging en is steeds constanter en 
professioneler gaan werken. Wij zijn van 
plan om deze lijn, die is ingezet door 
voorgaande besturen, door te zetten en 
de site te blijven updaten en ontwikkelen. 
Zo willen wij meer informatie over 
onderwijs gerelateerde zaken op de site 
plaatsen en verder bouwen op de 
plannen van het negende bestuur om 
Facebook te integreren op de 
Atlaswebsite zodat leden met hun 
Facebook account op de site kunnen 
reageren. Ook willen wij een pagina op 
de site toevoegen waarin ‘vaak gestelde 
vragen’ over Atlas worden behandeld. De 
vragen zullen bestaan uit onderwerpen 
die alle lagen van Atlas aangaan en ook 
mogelijke toekomstige leden. Verder 
zouden wij op de website graag 
informatie willen verstrekken over 

enkele toekomstperspectieven voor 
LASsers, door middel van een pagina op 
de site waarop oud-LASsers hun 
loopbaan na LAS belichten. Tot slot 
zouden wij graag verandering willen 
brengen in het feit dat de Atlaswebsite 
nu niet bevoegd is als 
informatieverstrekkend medium met 
betrekking tot onderwijsgerelateerde 
zaken. Wij zouden dit het komende jaar 
wel willen doen, omdat wij denken dat 
Atlas zou kunnen helpen bij het 
verduidelijken van deze zaken en zijn van 
plan in gesprek te gaan met Ria van der 
Lecq over de mogelijkheden.  
 
 
Sociale media 
Naast de Atlaswebsite is sociale media 

een snelle en handige manier om 
informatie te verstrekken aan onze 
leden. Echter kan sociale media ook 

chaotisch en druk zijn door het hoge 
aantal binnenkomende berichten. Vanuit 

Atlas moet er dan ook een duidelijk 
beleid worden gevoerd, waarin berichten 
die op sociale media worden geplaatst 
overeenkomen met de informatie die 
wordt verstrekt op de site en moeten wij 
ervoor waken dat de hoeveelheid 
berichten die via sociale media worden 
verstuurd niet te groot wordt zodat leden 
geen overdosis aan loze berichten 
ontvangen. 
 
 
Conclusie 
Wij vinden het erg belangrijk dat de leden 
van Atlas correcte en actuele informatie 
ontvangen over zowel onderwijs 
gerelateerde- als verenigingszaken. 
Daarom willen wij ten alle tijden de site 
en sociale media up-to-date houden. 
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Overig 

 
Formele ontwikkelingen 
De teller staat alweer bijna op tien jaar 
Atlas en daar prijzen wij ons gelukkig 
mee. Er zijn in die tijd echter veel 
ontwikkelingen geweest, waardoor onder 
andere de statuten op sommige punten 
zijn verouderd. In navolging van het 
negende bestuur zullen wij dit jaar 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
tot eventuele modernisering van 
verouderde onderdelen van Atlas. Zij 
hebben hier al veel in geïnvesteerd door 
er onder andere een potje voor op te 
zetten. 
 

 
Lustrum 
Komend studiejaar is het lustrumjaar 
van zowel Liberal Arts & Sciences als 
Atlas. Omtrent het lustrum zullen er 
verscheidene activiteiten georganiseerd 
worden. Wij willen, als bestuur, een 
actieve bijdrage leveren en er op toezien 
dat zoveel mogelijk leden, oude en 
huidige, worden betrokken. Wij vinden 
het belangrijk om dit jaar het contact 
met LAStrum en AfLAS goed te 
onderhouden. Wij zullen hen hierin op 
zoveel mogelijk manieren proberen bij te 
staan. 
 


