
 

Negende bestuur USLAS Atlas 

Realisatie beleidsplan 

Ook het negende bestuur van USLAS Atlas begon als kandidaatsbestuur met het schrijven 
van een beleidsplan. In deze evaluatie zullen wij de hoofdpunten hiervan doornemen en 
bekijken in hoeverre wij onze doelstellingen hebben kunnen verwezenlijken. Aangezien het 
beleidsplan wordt bijgesteld naarmate het jaar vordert, hebben wij hieronder gebruik 
gemaakt van andere kopjes: overdracht, financiën, onderwijs, digitale omgeving, 
commissies, toekomst, alumni, niet behaalde doelen, overige vermeldingen en sfeer. 

Overdracht 
Het Atlas ABC (het overkoepelend overdrachtsdocument voor het bestuur) is totaal de schop 
op gegaan, in plaats van 10 pagina’s en een alfabetische indeling, bestaat het document nu 
uit 20 pagina’s en een logische indeling met hoofdstukken. Dit zal voor de meeste leden 
ongemerkt blijven, maar scheelt een hoop telefoontjes tussen het oude en nieuwe bestuur. 

Sommige interne zaken waren al goed geregeld, maar sinds bestuur 9 zijn alle drives 
geordend, zijn alle commissieoverdrachtsdocumenten te vinden op één plek en is de 
achterkant van de site opgeknapt. Daarnaast is het ledenbestand bijgewerkt: we hebben nu 
ook geen vriendjes-leden meer. Iedereen die lid is, studeert LAS. Oud-bestuursleden kunnen 
nu worden aangevinkt als honorair lid. 

Financiën 
Atlas is sinds dit jaar in het bezit van een creditcard en de overbodige rekeningen zijn 
geschrapt. Daarnaast zijn achterstallige betalingen verwerkt en achterstallige betalingen 
van meer dan 3 jaar terug kwijt gescholden. De penningmeester heeft een nieuw degelijk 
systeem opgezet zodat haar opvolger dit in het vervolg makkelijker bij kan houden. 

Onderwijs 
Boeken worden thuis bezorgd, waardoor de drempel om boeken te bestellen nog lager is. De 
boekenverkoop is er hierdoor flink op vooruit gegaan. 

Digitale omgeving 
We zijn dit jaar twee keer overgestapt van nieuwsbrief mailservice: we begonnen met een 
eigen systeem, stapte over naar Mailchimp en gingen ondertussen aan de slag met de site en 
de mail. De site lag er een paar weken uit rond de kerstvakantie, in deze tijd hebben wij de 
jongen die voorheen vrijwillig de site bij hield, officieel in dienst is van Atlas genomen. Op de 
site kun je nu de geschiedenis van artikelen bekijken en de aparte intropagina is nu een 
kopje in het hoofdmenu geworden. Daarbovenop zijn de cursusrecensies opgeschoond en 
hebben zij een vernieuwde lay-out. De nieuwe tweewekelijkse mail geeft mogelijkheid 
gegevens aan te passen via een link in de mail (adres, hoofdrichting, lidmaatschap op de 
mail). Daarnaast staan voortaan ook extra-curriculaire activiteiten in de mail komt de mail 
nooit meer terecht bij de spam. 

Commissies 
Sinds dit jaar moeten commissies een klein plan van aanpak schrijven. Dit geeft houvast voor 
de commissie: wat willen we bereiken, wat moeten we daarvoor doen? Maar ook een 
indicatie voor de begroting: aan de hand van dit plan wordt een budget wel of niet bijgesteld. 



Las Dag 
We hebben de eerste stappen gezet om een nationale LAS dag te creëren, er zijn veel studies 
die een zelfde soort insteek hebben als wij en dat schept mogelijkheid voor een 
interdisciplinaire dag en vrienden maken in andere steden zodat we nóg wereldwijzer 
worden. 

Statutaire verbeteringen 
Toen we de statuten doornamen, liepen we op tegen verschillende stijl- en spellingfouten, 
maar ook tegen inhoud die ons niet helemaal lekker zat. We zijn begonnen met een 
document opstellen waarin alle fouten en toevoegingen worden opgenomen. De statuten 
wijzigen kost veel geld, het is daarom belangrijk dat we dit niet in een keer doen, maar dat 
hier een aantal jaar overheen gaat zodat meerdere besturen naar de wijzigingen kunnen 
kijken en eigen ideeën toe kunnen voegen. Er is alvast een beetje geld vrij gemaakt om in de 
toekomst een notaris voor deze wijzigingen te kunnen betalen. 

Alumni vereniging 
Na een aantal rommelige jaren, hebben wij het initiatief genomen om een nieuw bestuur te 
zoeken voor Aflas, de alumni vereniging van Atlas. Dit is gelukt. Aflas wordt nieuw leven 
ingeblazen en mede daarom kijken wij extra uit naar het lustrum volgend jaar, waarbij 
alumni ook van harte welkom zijn. 

Niet behaalde doelen 
In ons beleidsplan stond dat we van plan waren om minstens twee vergaderingen bij te 
wonen en het contact met commissies te intensiveren. Bij sommige commissies is dit gelukt 
en heeft het een goede uitwerking gehad, bij andere commissies werd dit niet gewaardeerd 
en hebben we dan ook niet ons plan doorgedrukt. Omdat dit niet heeft uitgepakt zoals we 
wilden scharen we dit doel onder niet-behaald, maar dat is misschien maar beter ook. 

We hoopten meer studie-gerelateerd informatie te gaan verschaffen aan de leden, met name 
met betrekking tot de veranderingen in het onderwijs bij geesteswetenschappen. Tot onze 
spijt, kregen we hiervoor geen toestemming van onze opleidingsdirectrice.  

Overige vermeldingen 

·         De gloednieuwe sportcommissie heeft de eerste atlaswintersport georganiseerd.  

·         Dit jaar waren er niet alleen atlasvesten, maar ook atlasonderbroeken. 

·         Grand Café Lebowski wordt voor aankomend jaar opnieuw onze borrellocatie, het is      
de eerste keer borrellocatie die ons twee jaar op een rij wil sponsoren. Wij zijn dan 
ook erg trots dat we hebben geregeld dat we elke dinsdag hier mogen zitten. 

·         De feestsamenwerking StAtUs is opgeheven en de feestsamenwerking 
Gangmakers is ontstaan. 
 

Sfeer binnen de vereniging 
We hebben geprobeerd een toegankelijk bestuur te zijn, waarbij we met name hebben 
gestreefd om statische groepsvorming te voorkomen. Dit hebben we geprobeerd door open 
te staan voor iedereen, maar ook door zo veel mogelijk activiteiten bij te wonen. We waren 
elke week om 21 uur, later in het jaar half tien, met enkele uitzonderingen daargelaten, op 
de borrel en het aantal activiteiten waar wij niet bij waren is op een hand te tellen. De 
feedback die wij tot noch toe hebben gekregen is positief en bevestigd dat wij ons doel 



hebben bereikt. We zagen een nieuwe generatie Atlas'ers opstaan en dit is ook terug te zien 
in het nieuwe bestuur: twee eerstejaars en drie tweedejaars, dat bekent geen enkele 
derdejaars. Atlas was duidelijk toe aan een nieuwe generatie.  

Conclusie 
Ondanks dat we niet al onze beleidspunten hebben we kunnen verwezenlijken, zijn we zeer 
tevreden over het afgelopen bestuursjaar. We kunnen met zekerheid zeggen dat Atlas veel 
vooruitgang heeft geboekt en ontzettend veel actieve leden erbij heeft.  


