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                                                                                12 mei 2015 

 
Geachte en lieve leden, 
  
Het elfde kandidaat-bestuur presenteert hierbij het beleidsplan voor het studiejaar 2015-
2016, dat wij met passie en trots hebben geschreven. Wij zijn tevreden met de koers van 
Atlas die onder leiding van voorgaande besturen is ingezet en willen deze voortzetten. Wij 
zien echter ook ruimte voor verbetering op verscheidende vlakken, zodat de potentie van 
onze groeiende en bloeiende vereniging nog meer tot zijn recht kan komen. Met veel 
genoegen en enthousiasme gaan wij ons inzetten om het komende jaar net zo spetterend en 
speciaal te maken als de vorige waren. 
  
Op een prachtig Atlasjaar! 
  
Namens het elfde kandidaat-bestuur der USLAS Atlas 
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Transparantie 

 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is 
de plenaire vergadering van de vereniging 
waar het gevoerde en te voeren beleid 
door het bestuur besproken wordt. De ALV 
draagt bij aan de transparantie die 
essentieel is voor het waarborgen van een 
democratische studievereniging. 
Een grote opkomst bij de ALV draagt op 
een positieve wijze bij aan het 
democratisch proces, omdat op deze 
manier meer leden betrokken worden bij 
de bestuurlijke kant van Atlas. Om de 
opkomst van de leden te stimuleren zullen 
wij ook dit jaar de ALV’s inplannen op de 
borreldagen. Daarbij zullen we naast de 
uitnodiging per mail, nu ook de leden via 
een Facebookevenement uitnodigingen, 
zodat we nog meer leden kunnen 
bereiken. 
De ALV’s zijn ook belangrijk voor de 
commissies. Wij zullen om deze reden bij 
de commissies er op aandringen om 
tenminste twee commissieleden als 
afgevaardigden te sturen. Wij streven dit 
jaar naar meer professionaliteit vanuit 
commissies en daarbij hoort een actieve 
deelname bij de ALV. We zullen dit bij elke 
ALV controleren en de commissie er 
eventueel op aanspreken. 
  
 
Intern overleg 
 
Om de transparantie te waarborgen heeft 
ook ieder lid de mogelijkheid de 
wekelijkse bestuursvergadering bij te 
wonen. Geïnteresseerden dienen zich 
tenminste een week van tevoren aan te 
kondigen bij het bestuur. 
  

 
 
 
 
Conclusie 
 
Wij streven naar een transparante en 
democratische studievereniging waarbij 
wij onze leden goed willen inlichten over 
en betrekken bij vergaderingen en ALV’s. 
Wij denken dat door meer inspraak van de 
leden een betere besluitvorming tot stand 
komt en wij zullen actieve deelname van 
de leden stimuleren door hen meer bij de 
besluitvorming van Atlas te betrekken.  
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Sociaal  
 

Communityvorming  

De vorming van een hechte community bij 
een brede studie als LAS is erg belangrijk 
voor het creëren van een sterke sociale 
kring. Wij willen de communityvorming 
binnen LAS stimuleren en bevorderen 
door middel van de onderstaande kopjes 
en de commissie-activiteiten. Op deze 
manier speelt Atlas een verbindende 
factor tussen onze leden. Dit komt zowel 
het onderwijs als het sociale leven van 
onze leden ten goede. 

 

Atlaskamer 

Net als onze voorgaande besturen zien wij 
de Atlaskamer als een fijne huiskamer 
voor alle leden, waar ze altijd welkom zijn 
om wat te komen drinken, om bij te 
kletsen, voor studiegerelateerde vragen of 
juist een moment om te relaxen. De 
openingstijden, iedere werkdag van 13.00 
tot 17.00 uur, bevallen goed en willen wij 
dan ook voortzetten. De kamerdagen 
zullen verdeeld worden onder de 
bestuursleden, zodat elk bestuurslid 
minstens één dag op de kamer aanwezig 
is. Indien dit niet haalbaar is, zoeken we 
naar een passende oplossing hiervoor. 
Mocht niemand zijn of haar plek kunnen 
overnemen, dan zal via alle beschikbare 
communicatiemiddelen duidelijk worden 
vermeld dat de kamer gesloten is. Laat 
het echter duidelijk zijn dat de kamer 
alleen bij hoge uitzondering dicht zal gaan 
en dat wij er naar streven dit tot een 
minimum te beperken. 

 

 

 

 

Borrels 

De wekelijkse borrels bij Grand Café 
Lebowski spelen een cruciale rol als het 
gaat om het contact tussen leden en het 
bestuur. Het wekelijkse karakter van de 
borrel biedt leden genoeg mogelijkheden 
om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 
Dit is dan ook de reden dat wij deze 
regelmaat willen voortzetten. Het beleid 
van het vorige bestuur om de ALV’s zo veel 
mogelijk op borreldagen te plannen 
vinden wij succesvol om zowel meer 
mensen naar de ALV’s te krijgen als naar 
de borrel. Ook zullen wij aan het begin van 
het jaar veel energie steken in het creëren 
van borrel-enthousiasme bij de 
eerstejaars. Daarnaast willen wij één 
themaborrel per blok plannen. 

 

Slapende leden 
 
Het afgelopen jaar was er een grote groep 
actieve leden betrokken bij Atlas en 
werden de activiteiten over het algemeen 
druk bezocht. Daarnaast zijn er ook leden 
die eerst actief waren binnen Atlas die 
steeds minder betrokken raakten, de 
zogeheten slapende leden. Een deel van 
de slapende leden ontstaat doordat Atlas 
langzaamaan een kleinere rol vervult in 
hun sociale leven. Wij willen dit jaar de 
slapende leden meer bij de vereniging 
betrekken door ze, waar mogelijk, 
persoonlijk uit te nodigen voor activiteiten. 
Een ander deel van deze slapende leden 
bestaat uit nieuwe leden die minder actief 
worden na de kick-offweek. Ook dit jaar 
streven we ernaar om deze nieuwe leden 
te stimuleren voor Atlas en het 
percentage slapende leden van de nieuwe 
lichting zo klein mogelijk te houden. Wij 
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willen dit, in lijn met de vorige jaren, 
nastreven door de eerstejaars bij het 
introkamp en de kick-offweek al  te 
betrekken bij de vereniging. Hoe we dit 
willen bewerkstelligen, wordt onder de 
kopjes introkamp en kick-offweek verder 
uiteengezet. 
 
  
Introkamp 
 
Voor aanvang van het introkamp willen wij 
aan alle eerstejaars studenten die 
ingeschreven staan voor de studie Liberal 
Arts & Sciences een bericht sturen, 
waarin we de studievereniging Atlas 
promoten en de toekomstige LAS-
studenten zullen aansporen om naar het 
introkamp te gaan. We zullen ook de 
huidige leden hiervoor uitnodigen en 
willen hen aansporen om een open 
houding aan te nemen tegenover de 
nieuwe leden, opdat de nieuwe leden zich 
welkom voelen binnen de vereniging. 
Tijdens het introkamp zal het bestuur zich 
direct onder de nieuwe leden begeven, 
zodat de nieuwe leden vanaf het begin 
bekend zijn met de studievereniging en 
het bestuur.  
Daarnaast willen we meer begeleiding op 
sociaal vlak bieden door de rol van de 
mentorouders aan te scherpen en 
duurzamer te maken. We streven er 
namelijk naar dat de mentorouders ook na 
het kamp een belangrijk aanspreekpunt 
blijven en op deze manier een bindende 
factor zullen spelen tussen de nieuwe 
leden en Atlas. We zullen de 
mentorouders hierover informeren en 
voorlichten tijdens een bijeenkomst die 
voor de zomervakantie zal plaats vinden.   
 
 
 
 

Kick-offweek 
 
De kick-offweek is een zeer belangrijke 
week voor Atlas. In deze week organiseren 
bijna alle commissies activiteiten om de 
nieuwe leden kennis te laten maken met 
de vereniging, de commissies en de stad 
Utrecht. Om zo veel mogelijk nieuwe leden 
te laten deelnemen aan deze week, zullen 
wij de week sterk promoten. Tijdens het 
introductiekamp zullen we de leden 
enthousiasmeren om zich in te schrijven 
op de aanwezige inschrijflijsten. Ook 
zullen we de kick-offweek promoten bij 
leden die niet aanwezig waren op het 
introkamp en nieuwe LAS-studenten die 
nog geen lid zijn van Atlas. De 
inschrijflijsten zullen voor iedereen online 
makkelijk te vinden zijn. 
Daarnaast willen we dat de commissies in 
de periode na de kick-offweek actief 
blijven in het organiseren van activiteiten 
om het aantal slapende leden tegen te 
gaan. 
  
 
SocialLASsen 

SocialLASsen zijn activiteiten die vanuit 
het bestuur worden georganiseerd om het 
contact tussen leden en het bestuur op 
een ongedwongen en informele manier te 
laten plaatsvinden. Wij vinden 
SocialLASsen een goede activiteit om, 
naast de borrels en de Atlaskamer, de 
leden op een gezellige manier te zien of 
beter te leren kennen. Samen eten is 
hiervoor zeer geschikt, maar hoeft niet 
centraal te staan. Wij willen ook andere 
vormen op andere dagdelen in overweging 
nemen. Wij achten één keer per maand 
niet haalbaar en nodig, gezien het aantal 
activiteiten dat er georganiseerd wordt. 
Wij willen daarom teruggaan naar 
éénmaal per blok een SocialLAS-activiteit. 
Daarnaast zullen de themaborrels wel 
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georganiseerd worden vanuit het bestuur 
maar vanwege het wekelijkse karakter 
van de borrel en de thematische 
toevoeging willen we dit niet onder een 
SocialLAS activiteit scharen. 

 

Conclusie  

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk 
leden bij Atlas te betrekken en het 
percentage slapende leden zo laag 
mogelijk te houden. Wij hebben hiermee 
hetzelfde doel als de voorafgaande jaren: 
het stimuleren van communityvorming. 
We zullen het SocialLASsen echter een 
eigen invulling geven.   
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Onderwijsgerelateerde zaken 

 

Herinrichting universitair onderwijs 

Niet elke student is zich even bewust van 
de veranderingen in het wetenschappelijk 
onderwijs en de consequenties hiervan 
voor zijn of haar studieloopbaan. Dit geldt 
zowel voor de bachelors als de aansluiting 
op de masters. Hierbij zijn zowel het 
LASinfoteam als de opleidingscommissie 
(OC) van belang voor de studenten gezien 
hun rechtstreekse contact met de 
opleiding. In navolging van het beleidsplan 
van de vorige besturen van Atlas zullen wij 
ernaar streven om de banden met beide te 
versterken. Dankzij de inspanningen van 
het tiende bestuur zal komend jaar de 
onderwijscommissaris plaatsnemen in de 
OC. Hierdoor zal de communicatie vanuit 
de opleiding naar de leden al een stuk 
gemakkelijker gaan, wat in het voordeel 
van de leden zal zijn omdat het hun 
inspraak vergroot in de veranderingen en 
verbeteringen in het onderwijs. Daarnaast 
streven wij ernaar om de 
onderwijscommissaris een grotere en 
meer ondersteunende rol te laten spelen 
bij het LASinfoteam zodat Atlas als 
koppeling kan dienen tussen haar leden 
en de opleiding. De communicatie over 
veranderingen binnen de opleiding en in 
het onderwijs naar de leden zal verlopen 
via mailcontact, informeel contact en via 
de nieuwe Frequently Asked Questions 
(FAQ’s) functie op de website (zie 
hoofdstuk Digitale omgeving). 

 

Hoofdrichtingen 

Liberal Arts and Sciences is een 
veelzijdige opleiding met een grote 
diversiteit in studieloopbanen; begeleiding 
is daarom belangrijk. In het eerste jaar  

 

 

wordt dit vanuit de universiteit gedaan 
door middel van voorlichtingsdagen en de 
tutor. Wij willen hieraan bijdragen door 
middel van een contactpersonenbestand 
per hoofdrichting. In het 
contactpersonenbestand zijn 
contactpersonen verzameld per 
hoofdrichting. Wij willen het 
hoofdrichtingenbestand up-to-date 
houden, uitbreiden en het contact tussen 
eerstejaars en de contactpersonen 
intensiveren door middel van activiteiten 
in de aanloop naar het keuzemoment. 
Werving van nieuwe contactpersonen, met 
voorkeur ouderejaars studenten, is een 
belangrijk onderdeel hiervan. 

 

Vakkenkeuze en cursusrecensies 

De universitaire website van LAS, de 
onderwijscatalogus van de Universiteit 
Utrecht en de cursusbeschrijving van 
Osiris bieden informatie over de 
beschikbare cursussen. Ervaringen van 
medestudenten geven echter vaak een 
breder en beter beeld van de cursus. Wij 
streven ernaar om onze leden te 
ondersteunen in het keuzeproces en 
willen daar een faciliterende rol in spelen. 
De cursusrecensies op de Atlaswebsite 
bieden hier een platform voor. Wij willen 
het invullen van cursusrecensies 
aantrekkelijk maken door de 
prijsuitreiking hiervoor te behouden. 
Daarnaast willen we de leden die de 
Atlaskamer en de borrel bezoeken, 
stimuleren de cursusrecensies in te 
vullen. Op deze manier hopen we een 
groot bestand met cursusrecensies op te 
kunnen bouwen waar leden op kunnen 
teruggrijpen bij het maken van een 
cursuskeuze. 
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Extracurriculaire activiteiten 

Wij hebben gemerkt dat het afgelopen jaar 
onderwijsgerelateerde activiteiten weinig 
naar voren zijn gekomen. Wij willen onze 
leden stimuleren om extracurriculaire 
activiteiten te bezoeken en wij willen 
vanuit Atlas een breder scala aan 
activiteiten aanbieden, zoals symposia, 
lezingen of workshops. Daarnaast willen 
we uitnodigingen van andere verenigingen 
met betrekking tot onderwijsgerelateerde 
activiteiten aan onze leden kenbaar 
maken. Bestuur tien heeft dit getest en 
dat willen wij doorzetten. Dit willen wij 
communiceren via een kopje in de 
tweewekelijkse mail, via de Atlaswebsite 
en via Facebook. Op deze manier hopen 
we onze leden te stimuleren om 
extracurriculaire activiteiten te bezoeken 
die aansluiten op hun hoofdrichting en 
interesses. 

 

Boekenverkoop 

De afgelopen jaren is het gebruik van de 
boekenwebshop fors gestegen. Via 
Atlaswebsite kunnen leden boeken met 
kortingen kopen. Wij willen de functies in 
de boekenwebshop uitbreiden om meer 
leden te bereiken en hen te stimuleren om 
de studieboeken via de Atlaswebsite te 
bestellen. Vanaf komend collegejaar komt 
er ook de mogelijkheid tot het aanschaffen 
van tweedehands studieboeken en het 
verkopen van studieboeken via de 
boekenwebshop. Om leden attent te 
maken op de functies en de voordelen en 
zo tegelijkertijd de verkoop te stimuleren, 
willen we de leden op tijd en goed 
informeren. We streven ernaar om de 
boekenwebshop zo lang mogelijk open te 
houden, zodat zo veel mogelijk leden er 
gebruik van kunnen maken en kunnen 
profiteren van de voordelen. 

LAScafé 

Het LAScafé wordt georganiseerd vanuit 
het bestuur om onderwijsgerelateerde 
zaken op een informele manier aan de 
leden te bieden. Wij denken dat het 
LAScafé een goed platform kan bieden 
voor onderwijsgerelateerde zaken voor 
onze leden. Echter is gebleken dat de 
afgelopen jaren dit wisselend succes heeft 
gehad en het format vernieuwing nodig 
heeft. Wij willen extracurriculaire 
activiteiten stimuleren en vinden het 
daarom belangrijk dat het LAScafé 
opnieuw wordt vormgegeven. Wij zullen 
komend jaar extra aandacht besteden aan 
een nieuwe invulling. Daarbij kan gedacht 
worden aan samenwerking met het 
LASinfoteam, de OC en 
studiecoördinatoren. Hiermee willen we 
zorgen dat het LAScafé opnieuw op de 
kaart wordt gezet en van toevoeging is 
voor onze leden. 

 

Conclusie 

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van 
ons beleidsplan. Wij willen als bestuur een 
verbindende factor zijn tussen de 
opleiding en de leden. Met het aanbieden 
van meer onderwijsgerelateerde 
activiteiten, betere begeleiding en 
informatie voor de leden en door het 
aanhalen en versterken van de 
samenwerkingsverbanden met de OC, 
LASinfoteam en 
hoofdrichtingscontactpersonen, willen wij 
een ondersteunende rol spelen en voor 
onze leden spreken 
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Commissies 

 

Met oog op de professionalisering van de 
vereniging verwachten we ook een 
professionelere houding van commissies. 
We rekenen erop dat commissieleden zich 
het gehele jaar blijven inzetten voor hun 
commissie. 

 

Communicatie 

De communicatie tussen commissies en 
het bestuur is essentieel voor een goed 
georganiseerde studievereniging. Wij 
willen dan ook een goede band met de 
commissies opbouwen en deze gedurende 
het jaar onderhouden. Hiervoor zullen wij 
via verschillende media intensief contact 
onderhouden met de commissies. 
Bestuursleden zullen, zoals gebruikelijk, 
verantwoordelijk zijn voor een aantal 
commissies en proberen eens in de zoveel 
tijd mee te vergaderen. Ook willen wij 
wederom de commissies aan het begin 
van het jaar een beleidsplan laten 
schrijven en dat als leidraad voor de rest 
van het jaar gebruiken. Wij zullen de 
commissies vrij laten, maar waar nodig 
bijsturen en hen op hun 
verantwoordelijkheden wijzen.  

 

Commissiemarkt 

De Commissiemarkt is een zeer effectieve 
manier om eerstejaars en ouderejaars in 
contact te laten komen met alle 
commissies en hen van informatie te 
voorzien. Dit is de ideale manier om 
enthousiasme te creëren om je aan te 
sluiten bij een commissie. Wij willen de 
Commissiemarkt in stand houden en 
actief promoten. 

 

 

Overdracht 

Een duidelijke en gestructureerde 
overdracht van de commissie draagt bij 
aan het succes en het adequaat 
functioneren van de nieuwe commissie. 
Hierbij is een goed overdrachtsdocument 
essentieel. Commissies zijn verplicht om 
een overdrachtsdocument aan hun 
opvolgers mee te geven; helaas zien wij 
hier nog te weinig resultaat van. Wij willen 
het belang van een goed 
overdrachtsdocument opnieuw 
benadrukken. Vooral voor de grotere 
commissies willen wij een goed en 
overzichtelijk overdrachtsdocument 
realiseren. Wat betreft het blijven zitten 
van commissieleden houden wij vast aan 
het gevoerde beleid: we streven ernaar 
één persoon te laten aanblijven als 
ervaringsdeskundige. Verder achten wij 
het niet wenselijk als commissieleden 
meer dan twee jaar in dezelfde commissie 
zitten. Echter, bij te weinig animo, kan er 
van deze richtlijnen worden afgeweken. 

  

Activiteitenkalender/jaaragenda 

Wij willen commissies dit jaar zo veel 
mogelijk activiteiten laten organiseren. 
Hiervoor is enerzijds genoeg 
bewegingsvrijheid voor commissies nodig, 
maar anderzijds ook goede richtlijnen. Om 
commissies zo veel mogelijk te stimuleren 
om activiteiten te organiseren, gaan wij 
voor komend jaar, in navolging van 
bestuur tien, een grove jaarplanning 
opzetten waarin commissie-activiteiten 
voor een bepaalde periode staan 
ingepland. Dit zijn echter slechts 
richtlijnen, geen absolute regels en alleen 
bedoeld om commissies te stimuleren om 
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met zekere regelmaat een activiteit te 
plannen. Afwijking van deze agenda zal in 
overleg met het bestuur mogelijk zijn. 
Grote activiteiten zullen ruim van te voren 
in overleg met de betreffende commissies 
worden vastgezet.  

 

Conclusie 

Wij willen de grote lijn van het vorige 
bestuur, respectievelijk vorige besturen, 
voortzetten en zijn het eens met de door 
hen genoemde kernpunten. Goed 
georganiseerde commissies zorgen voor 
meer enthousiasme onder zowel de 
commissieleden als de deelnemers van de 
activiteiten. Een begeleidend bestuur is 
hierbij ook van belang. Beleidsplannen, 
overdrachtsdocumenten en een losse 
jaaragenda gaan ons helpen voor een 
vriendelijke communicatie tussen bestuur 
en commissies, waarbij de commissies 
genoeg vrijheid zullen krijgen om zelf met 
geweldige activiteiten te komen. 
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Financiën 
 
Sponsoring 
 
Sponsoring is een belangrijke steunpilaar 
van elke vereniging, zeker bij een 
veelzijdige vereniging als Atlas. Om deze 
reden verdient dit onderwerp tijdens ons 
jaar extra aandacht. Vorig jaar is er veel 
gebruik gemaakt van het 
universiteitsfonds. Dit zien wij als een 
goede ontwikkeling en willen wij graag 
doorzetten. Het vorige bestuur heeft 
aangegeven dat het zoeken van 
sponsoring erg tijdrovend is. Hier zouden 
wij dan ook graag een oplossing voor 
willen zoeken. De haalbaarheid en vorm 
hiervan zullen we het komend jaar 
bekijken. Verder zijn wij erg gelukkig met 
de huidige borrellocatie en willen wij deze 
graag behouden. 
 
 
Commissiebudget 
 
Wij willen voortbouwen op de fundering 
die door het tiende bestuur is neergelegd. 
Jaarlijks blijft er commissiebudget over en 
wij streven ernaar, net als vorige 
besturen, het commissiebudget volledig te 
benutten. Wij willen commissies 
motiveren om hun budget uit te geven; dit 
is namelijk voordelig voor alle leden. Meer 
interactie tussen de penningmeester van 
het bestuur en de penningmeesters van 
de commissies lijkt ons hier bevorderlijk, 
omdat dit beter inzicht in de 
commissiebudgetten genereert. Ook 
willen wij bij penningmeesters er op aan 
dringen om naar de ALV’s waar de 
begroting en de afrekening besproken 
worden te komen. Wanneer er toch 
commissiebudget overblijft zullen we een 
goede bestemming hiervoor vinden die de 
continuïteit van de vereniging waarborgt.  

 
 
Achterstallige betalingen 
 
Vaak blijven er bij Atlas achterstallige 
betalingen staan, dit kan verschillende 
oorzaken hebben. De meest voorkomende 
is dat mensen het verschuldigde bedrag 
vergeten over te maken. Daarom willen 
we het, door het tiende bestuur, 
ingevoerde automatische incasso systeem 
blijven hanteren. Dit systeem heeft de 
hoeveelheid achterstallige betalingen al 
aanzienlijk verminderd. Daarnaast heeft 
dit systeem de administratie van de 
penningmeester een stuk efficiënter 
gemaakt. We hebben opgemerkt dat er 
nog steeds regelmatig slordigheidsfouten 
vanuit de commissies optreden bij het 
declareren van kosten. De strenge lijn die 
het tiende bestuur hierin heeft getrokken 
willen wij dan ook graag voortzetten. 
 
Conclusie 
 
Wij willen graag vasthouden aan de lijn 
van het vorige bestuur. Er zijn vorig jaar 
grote vorderingen gemaakt op het 
financiële vlak en wij zien het vooral als 
onze taak om deze verder uit te werken en 
te perfectioneren. Een financieel gezonde 
en efficiënt functionerende vereniging 
heeft positieve effecten voor alle 
betrokkenen.  
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Digitale omgeving 
 
 
Tweewekelijkse mail 
 
De Tweewekelijkse mail (TWM) is bedoeld 
om alle geïnteresseerde leden te 
informeren over aankomende activiteiten 
en de gang van zaken binnen de 
vereniging. Deze mails bevatten de 
agenda en is een medium van het bestuur 
om naar haar leden te communiceren. De 
Tweewekelijkse mail werkt goed en blijven 
we dus gebruiken. 
 
 
Atlaswebsite 
 
De Atlaswebsite is de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een cruciaal 
informatieverstrekkend medium voor 
(toekomstige) leden. Daarom is het van 
groot belang om middels dit medium een 
representatieve en professionele 
uitstraling uit te dragen en leden te 
stimuleren de site te bezoeken. De lijn die 
hierin door de vorige besturen is gezet 
willen wij graag voortzetten, door de site 
te blijven updaten en verder te 
ontwikkelen. Vooral de 
onderwijsgerelateerde zaken verdienen 
meer aandacht en verduidelijking op de 
website. Zo willen wij een Frequently 
Asked Questions (FAQ) pagina realiseren 
betreffende het onderwijs die zowel 
informatief is voor huidige als toekomstige 
Atlas-leden. Daarnaast zouden wij onze 
leden informatie willen verstrekken over 
mogelijke toekomstperspectieven door 
een pagina te realiseren over de loopbaan 
van alumni, wellicht in samenwerking met 
AFLAS.  
 
 
 

 
 
 
Ledenbestand 
 
In navolging van bestuur tien willen wij het 
ledenbestand van de vereniging 
opschonen en strak bijhouden zodat alle 
(oud)leden van de juiste informatie 
voorzien worden, relevant voor hun 
jaarlaag of hoofdrichting. Dit draagt ook 
bij aan verwezenlijking van ons streven om 
meer gerichte onderwijsgerelateerde 
activiteiten van andere verenigingen aan 
te bieden. 
 
 
Sociale media 
 
Naast de Atlaswebsite is Facebook een 
belangrijk medium om onze leden te 
bereiken. Het is een laagdrempelige 
manier om grote groepen van informatie 
te voorzien over onderwijsgerelateerde en 
bestuurlijke zaken en te enthousiasmeren 
voor activiteiten. Wat wel in acht genomen 
moet worden is enige controle in de 
berichtgeving, zodat de leden niet 
overspoeld worden door berichten. Via 
Facebook kunnen leden ook worden 
doorverwezen naar de website.  
 
 
Conclusie 
 
Zowel de website als sociale media dienen 
als belangrijke bronnen van 
informatievoorziening voor leden. Het is 
daarom wenselijk of zelfs noodzakelijk 
deze informatie actueel en overzichtelijk 
weer te geven. 
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Contact met externen 
 
 
Goed contact met externe organen en 
andere verenigingen draagt bij aan de 
bekendheid, professionaliteit en de 
mogelijkheden van onze vereniging. We 
willen het contact met externen 
intensiveren en ons netwerk uitbreiden. 
 
 
LASinfoteam en OC 
 
Aankomend jaar zullen wij voortborduren 
op het beleid van de vorige besturen. Wij 
willen het contact met zowel het 
LASinfoteam en de opleidingscommissie 
(OC) versterken. Daarnaast is het contact 
met de docenten en directie van de 
opleiding van belang en dit contact willen 
we verder aanhalen. Op deze gebieden zal 
er komend jaar veranderingen 
plaatsvinden aangezien de 
onderwijscommissaris komend jaar in de 
OC plaatsneemt. Dit vinden wij een 
belangrijke verandering aangezien de 
onderwijscommissaris vanuit zijn functie 
in het bestuur direct in contact staat met 
de leden en daardoor beter zicht heeft in 
wat er speelt op het gebied van onderwijs. 
Tevens is ons doel dat de 
onderwijscommissaris een grotere en 
ondersteunende rol zal spelen voor het 
LASinfoteam.  
 
 
Contact met andere verenigingen 
 
Het is voor Atlas, als groeiende 
studievereniging, belangrijk om goed 
contact te hebben met andere 
studieverenigingen binnen Utrecht. Atlas 
is een relatief  jonge vereniging en kan van 
de ervaren oudere verenigingen veel 
leren. Bovendien is het ingewikkeld om  

 
 
 
voor een uiteenlopende opleiding als 
Liberal Arts and Sciences studie-
gerelateerde activiteiten te organiseren 
die alle leden aanspreken. Het is voor 
onze leden daarom van belang dat ze bij 
studie-gerelateerde activiteiten van 
andere verenigingen terecht kunnen. 
Het tiende bestuur heeft vorig jaar veel 
energie gestoken in het genereren van 
meer naamsbekendheid binnen de 
faculteit Geesteswetenschappen. Wij 
willen deze trend voortzetten door zowel 
op onderwijsgerelateerde zaken, als niet 
onderwijsgerelateerde zaken de 
samenwerkingsverbanden met andere 
studieverenigingen aan te halen. Wij 
willen dit bereiken door aan het begin van 
het jaar naar de constitutieborrels van 
andere verenigen te gaan zodat we de 
andere besturen goed leren kennen. 
Daarnaast willen we actiever deelnemen 
aan samenwerkingsverbanden zoals de 
Studieverenigingen Overleg 
Geesteswetenschappen (SVO GW), om 
binnen de faculteit 
Geesteswetenschappen meer inspraak te 
krijgen. Ook willen we actiever deelnemen 
bij VIDIUS, de overkoepelende 
studentenvakbond die de belangen 
behartigt van studenten en verenigingen 
in Utrecht, actiever deelnemen. Door het 
samenwerkingsverband met VIDIUS te 
intensiveren streven we ernaar om Atlas 
ook buiten de faculteit 
Geesteswetenschappen beter op de kaart 
te zetten. 
  
 
Alumni 
 
AFLAS is de alumni-vereniging voor LAS-
studenten. AFLAS heeft sinds een jaar een 
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nieuw en actiever bestuur. Wij willen een 
goed samenwerkingsverband 
onderhouden omdat AFLAS een 
belangrijke rol vervult voor onze leden en 
oud-leden. AFLAS functioneert als een 
sociaal platform waar studenten, alumni, 
Atlas en de opleiding samenkomen en 
waar netwerken kunnen worden 
opgebouwd. 
Daarbij brengt AFLAS op de Atlaswebsite 
in kaart waar de afgestudeerde LAS-
studenten terechtkomen. Het is voor onze 
leden interessant om te weten wat de 
toekomstperspectieven zijn na de 
opleiding. Wij zullen ons dit jaar weer 
inzetten om samen met AFLAS het 
alumni-bestand verder uit te breiden en 
op deze manier leden van informatie te 
voorzien over de carrière perspectieven.   
 
 
Conclusie 
 
Als relatief jonge en snel groeiende 
vereniging vinden wij het van groot belang 
om contact  
met externen te onderhouden en uit te 
breiden. Door een groter netwerk te 
creëren op verschillende vlakken kunnen 
wij als vereniging blijven groeien en meer 
voor onze leden betekenen.  
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Overig 
 
 
Formele ontwikkelingen 
 
De huidige statuten dateren nog van 2005 
en zijn dringend toe aan vernieuwing.  
Bestuur negen en tien zijn begonnen met 
het proces naar het moderniseren van de 
statuten en wij hopen op dit werk voort te 
kunnen bouwen en de statuten te 
vernieuwen. Dit zal uiteraard in nauwe 
samenwerking met voorgaande besturen 
gebeuren.  
Bij deze vernieuwing horen niet alleen 
verbeterde statuten, maar ook een nieuw 
logo voor de vereniging. In samenwerking 
met ArtcLASs wordt momenteel gewerkt 
aan een concept. Wij hopen dan ook 
spoedig het nieuwe logo te kunnen 
voorleggen aan onze leden en erover te 
kunnen stemmen op de ALV. 


