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           09 mei 2017 

 
Geachte en lieve leden, 

 

Hierbij presenteren wij met veel genoegen en trots het beleidsplan van het dertiende 

kandidaatsbestuur der USLAS Atlas 2017-2018. Wij vinden het alle zes fantastisch om onze 

geliefde studievereniging Atlas te gaan besturen. Doordat de vereniging groeit zal op sommige 

vlakken professionalisering nodig zijn, maar dit zal niet ten koste gaan van de goede sfeer binnen 

de vereniging en heldere communicatie naar de leden toe. Wij kijken erg uit naar het komende 

jaar en zullen met veel enthousiasme de vereniging draaiende houden. 

 

Veel liefs en moge het wederom een gezellig jaar worden! 

 

Het dertiende kandidaatsbestuur der USLAS Atlas. 
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Inleiding 

 
USLAS Atlas is een groeiende vereniging en daarom is een zesde functie door bestuur twaalf in 

het leven geroepen. De nieuwe functie is commissaris extern. Deze verandering geeft de 

mogelijkheid om lasten te verspreiden, professionalisering te bewerkstelligen en externe banden 

te leggen en te onderhouden. Gedurende dit jaar zal de commissaris extern meer vorm krijgen. 

Met de komst van commissaris extern is besloten de functietitel van vicevoorzitter te veranderen 

in commissaris intern en onderwijscommissaris in commissaris onderwijs overzichtelijker. De 

toevoeging van een zesde functie zorgt daarnaast voor enkele verschuivingen in de 

taakverdeling. 

 

Communicatie en transparantie naar de leden is belangrijk in tijden van groei. Wij hebben veel 

leden en willen deze graag bereiken en blijven enthousiasmeren. Wij zullen voortbouwen op een 

aantal punten van voorgaande besturen. Eén van de nieuwe kopjes in het beleidsplan is 

verduurzaming. Wij vinden het belangrijk deze op te nemen in het beleidsplan omdat Atlas hier in 

onze optiek meer aandacht aan kan besteden. 
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Functieomschrijving 
 

Voorzitter  

De functie van voorzitter zal aankomend jaar 

weinig veranderen. Met de komst van een 

zesde functie en daarmee wat 

verschuivingen in de taakverdeling, nemen 

voorzitter en secretaris de ledenadministratie 

over. Dit jaar zal hiermee worden 

geëxperimenteerd. Wij realiseren dat de 

voorzitter zo weinig mogelijk taken op zich 

moet nemen om het overzicht binnen de 

vereniging te kunnen bewaren en behouden. 

De taak van ledenadministratie zal dus niet 

definitief zijn. Daarnaast zal de voorzitter de 

vergaderingen blijven leiden en organiseren, 

Algemene Ledenvergaderingen presenteren 

en wanneer nodig spreken namens Atlas. 

Ook zal de tweewekelijkse mail door de 

voorzitter worden opgesteld. 

 

Secretaris 

De functie van de secretaris zal aankomend 

jaar weinig veranderen. De grootste 

verandering is het gezamenlijke ontfermen 

over de ledenadministratie met de voorzitter. 

De kerntaken van de secretaris zullen 

hetzelfde blijven, bestaande uit het 

bijhouden van de mail, het notuleren tijdens 

vergaderingen en Algemene 

Ledenvergaderingen en het bijhouden van 

de agenda. 

 

Penningmeester 

De penningmeester ontfermt zich over de 

financiële aspecten van Atlas. Binnen het 

bestuur is deze persoon verantwoordelijk 

voor de begrotingen en afrekeningen en het 

doen van transacties.  

De penningmeester gaat op sommige 

gebieden nauw samen werken met de 

commissaris extern.  

 

 

Commissaris Intern  

Met de komst van een commissaris extern 

zal naamsverandering van de functie 

vicevoorzitter voor verduidelijking zorgen. 

Daarom zal deze functie vanaf bestuur 

dertien commissaris intern gaan heten. De 

commissaris intern ontfermt zich over het 

bijhouden van de Atlassite, socialmedia-

accounts en het publiceren van activiteiten. 

De taak ledenadministratie komt vanaf 

heden bij de voorzitter en de secretaris te 

liggen, in ruil daarvoor neemt de 

commissaris intern de commissieagenda 

over.  

 

Commissaris Onderwijs  

De commissaris onderwijs zal een brug 

vormen tussen de opleiding en de studenten, 

door voor beide een aanspreekpunt te zijn.  

De commissaris onderwijs zal net als 

voorgaande jaren de boekenwebshop 

beheren en plaats nemen in het LAS-

infoteam en de OC. Dit als ondersteuning 

van de opleiding.   

 

Commissaris Extern  

Dit jaar zal Atlas voor het eerst worden 

bestuurd door zes personen in plaats van 

vijf. Door een extra bestuurslid kunnen wij 

meer aandacht besteden aan zaken die 

voorheen onvoldoende werden belicht, zoals 

het alumnibeleid. De hoofdtaak van de 

commissaris extern is 

samenwerkingsverbanden aangaan met 

bedrijven. Atlas kan worden verbonden met 

allerlei bedrijven en organisaties die de 

vereniging van dienst kunnen zijn, maar 

waaraan ook een dienst verleend kan 

worden. De commissaris extern zoekt naar 

nieuwe partners voor samenwerking waar 

Atlas en/of LAS’ers profijt bij hebben, in de 
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vorm van sponsoring, kortingen of 

stagecontacten. Het wordt diens taak de 

relaties met deze bedrijven te onderhouden. 

Naast de externe relaties zal de commissaris 

extern binnen Atlas ook de rol van 

vicepenningmeester vervullen. De 

commissaris extern zal een nauw 

samenwerkingsverband met de 

penningmeester aangaan. 

 

In het komende jaar wordt de functie 

commissaris extern vormgegeven, met als 

doel een solide basis te leggen voor 

komende jaren. Wij willen dit jaar het 

fundament leggen waar komende besturen 

op kunnen voortbouwen. 
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Leden 

 
Gemeenschapsvorming 

Atlas vervult een waardevolle rol in het 

bevorderen van gemeenschapsvorming 

tussen LAS-studenten. Dit fundament is 

belangrijk om op terug te kunnen vallen 

vanwege het brede karakter van de 

opleiding. De wekelijkse borrel, de 

Atlaskamer en de activiteiten dragen bij aan 

deze gemeenschapsvorming.  

 

De Atlaskamer  

Alle Atlasleden zijn van harte welkom hier 

een kop koffie te nemen en te ontspannen. 

De Atlaskamer willen we vanaf het begin van 

het studiejaar kenbaar maken en 

laagdrempelig.  

 

Afgelopen jaar bleek veel animo te zijn voor 

langere openingstijden van de Atlaskamer, 

waarmee wij als pilot van start willen gaan. 

Net als voorgaande besturen willen wij het 

concept van socialLASsen voortzetten. Dit 

zal voornamelijk op de Atlaskamer 

plaatsvinden om een informele sfeer met het 

bestuur te creëren en inhoudelijke 

invullingen hiervan zijn brakdagen en 

kameravonden.  

 

Introkamp 

Uit ervaring blijkt dat het introkamp een 

belangrijke rol speelt in het bereiken van de 

toekomstige leden. Het driedaagse kamp 

zorgt voor een binding met andere 

eerstejaars en Atlas, wat een vertrouwd en 

welkom gevoel geeft.  Het kamp willen wij zo 

goed mogelijk onder de aandacht brengen bij 

de nieuwe studenten. Heldere communicatie 

is hierbij een vereiste. De mentorouders 

zullen aankomend jaar een grotere rol 

vervullen bij de begeleiding van eerstejaars. 

Op dit moment is de opleiding hier mee bezig 

en we willen graag deze samenwerking 

voortzetten.  

 

Kick-off week 

De kick-off week is tevens een cruciaal 

moment in het begin van het studiejaar. In 

deze week wordt nogmaals gepoogd zoveel 

mogelijk eerstejaars te enthousiasmeren. In 

deze week zal ook duidelijk zichtbaar worden 

wat de commissies inhouden.   

 

Ouderejaars  

Ouderejaars van Atlas zijn belangrijke leden. 

Ze zorgen voor diversiteit binnen de 

vereniging en zijn ook waardevol voor 

eerstejaars. Wij hopen met de komst van een 

commissaris extern meer carrièregerichte 

activiteiten te organiseren, om op deze 

manier ouderejaars extra te kunnen 

betrekken.  
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Commissies  

Intensivering begeleiding 

Vanaf het begin van het jaar is het streven 

om commissies intensief te begeleiden om 

een goede start te garanderen. Wij willen dit 

realiseren door een goede band op te 

bouwen tussen commissies en de 

commissaris intern en commissie 

verantwoordelijken. In het begin van het 

commissiejaar zullen de 

commissieverantwoordelijke en commissaris 

intern de eerste vergadering bijwonen en in 

samenwerking met de commissie het 

beleidsplan op te stellen. Op deze manier 

willen wij een informele sfeer creëren, 

waarbinnen eventuele problemen 

gemakkelijk kunnen worden aangekaart. De 

doelstelling is commissies na de installatie 

binnen afzienbare tijd een activiteit te laten 

organiseren. Door het vroegtijdig 

organiseren van een activiteit, hopen wij de 

waarde van een commissie zichtbaar te 

maken aan commissieleden en hen daarmee 

te motiveren.

Aanvullende commissieleden 

Aankomend jaar willen wij voortzetten elke 

commissie vorm te geven met één of twee 

oud-commissieleden. Daarnaast willen wij 

de mogelijkheid creëren om na een half jaar 

commissies aan te vullen indien nodig. 

Hiermee willen wij Atlasleden die pas later in 

het jaar actief worden, alsnog de kans geven 

zich aan te sluiten bij een commissie. Een 

nieuw enthousiast commissielid kan 

bovendien extra ondersteuning bieden bij 

minder actieve commissies. Desondanks 

willen wij benadrukken dat een commissie 

niet vrijblijvend is en er dus niet zomaar 

voortijdig uit een commissie gestapt kan 

worden. Aankomend jaar zal dit van start 

gaan in de vorm van een pilot. De pilot zal 

uitwijzen of uiteindelijk een halfjaarlijkse 

aanvulling van commissies uitvoerbaar en 

wenselijk is. 
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Transparantie  
 

Algemene Ledenvergaderingen  

Evenals voorgaande besturen streven wij 

naar het behouden van een transparante en 

democratische studievereniging. De studie 

en daarmee de vereniging blijft groeien. Elk 

Atlaslid heeft evenveel inspraak en wij hopen 

dat hier gebruik van wordt gemaakt. De 

Algemene Ledenvergadering is de plenaire 

bijeenkomst waarbij het bestuur meer inzicht 

geeft in de genomen en te nemen besluiten, 

tevens is het een moment van inspraak voor 

de leden.  

 

Naar aanloop van een ALV zullen wij de 

leden twee weken van tevoren informeren. 

Ook willen wij commissies verplichten om ten 

minste twee leden aan te stellen die de 

commissie bij de Algemene 

Ledenvergadering representeren. De 

Algemene Ledenvergadering zal op borrel 

dagen worden gehouden en leden die 

aanwezig zijn krijgen een gratis biertje.

 

Intern overleg 

Om de transparantie naar de leden toe te 

waarborgen, blijven de 

bestuursvergaderingen openbaar voor de 

leden. Dit houdt in dat leden bij de 

bestuursvergaderingen aanwezig mogen 

zijn, gegeven zij een week van tevoren zich 

aanmelden. 

 

Jaaragenda  

Wij willen graag openheid als het gaat om de 

jaaragenda. Deze is nu toegankelijk voor alle 

commissies, maar wij willen deze voor elk 

Atlaslid zichtbaar maken. De agenda op de 

site heeft nog niet zijn volledige potentie 

bereikt. Wij willen dit zo snel mogelijk 

verhelpen. Daarnaast denken wij dat een 

extra overzicht op de kamer bijdraagt aan 

transparantie. Wij willen graag een 

whiteboard op de kamer, waarop de agenda 

van die maand zichtbaar wordt gemaakt. 
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Digitale omgeving   

 

 

Atlassite 

Met de komst van de persoonlijke accounts 

voor ieder Atlaslid zien wij kansen om meer 

mensen naar de vernieuwde site te trekken. 

De accounts geven namelijk toegang tot 

foto’s en video’s van activiteiten die exclusief 

op de site zichtbaar zijn. Wij verwachten dat 

leden hierdoor sneller andere inhoud van de 

site zullen bekijken zoals nieuws, 

boekenverkoop, cursusrecensies en 

vacatures. De meerwaarde van de site moet 

bekend worden onder leden, omdat de 

Atlassite op dit moment weinig wordt 

bezocht. Deze persoonlijke accounts zullen 

aankomend jaar zo snel mogelijk na de 

introductieperiode ook voor nieuwe leden 

beschikbaar zijn. Wij hopen dat de 

eerstejaars daardoor meer gebruik gaan 

maken van de site en het een veelgebruikt 

platform wordt. Wij streven naar het divers en 

actueel te houden van de site, zodat deze 

aantrekkelijk blijft.

Sociale media 

Op de huidige sociale media van Atlas willen 

wij het contact tussen leden bevorderen, 

activiteiten promoten en een platform 

creëren voor vragen. Aankomend jaar zal 

hier opnieuw intensief gebruik van gemaakt 

worden. Het is gebleken dat niet alle leden 

vanaf het begin van het studiejaar op de 

hoogte zijn van de verschillende 

facebookpagina’s. Met een lijst van de 

verschillende facebookpagina’s op de site 

willen we overzicht creëren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Onderwijs   
 

Aanvullende onderwijsondersteuning 

Vanuit de opleiding wordt op verschillende 

manieren begeleiding aangeboden om 

studenten te helpen in de vorming van hun 

opleiding. Aankomend jaar is het streven om 

meer bij te dragen aan 

onderwijsondersteuning, vanuit de 

studievereniging Atlas. Dit zal plaatsvinden 

door middel van het LAS Refl-action Lab en 

de alternatieve studiegids.   

 

Wij willen bijdragen aan de vormgeving van 

het recentelijk opgezette LAS Refl-action 

Lab in samenwerking met de opleiding. Een 

voorbeeld van een inhoudelijke invulling zou 

het speeddaten tussen ouderejaars en 

eerstejaars met betrekking tot hun 

hoofdrichting en studieplanning zijn.  

De opleiding heeft een groot aanbod aan 

cursussen. Het streven is de alternatieve 

studiegids uit te werken om de vakkenkeuze 

te vereenvoudigen en het LAS-perspectief 

op vakken inzichtelijk te maken voor de 

studenten. De studiegids zal op de site 

gepubliceerd worden en is daarmee 

toegankelijk voor iedere huidige en 

aankomende student.

 

 
Extracurriculaire activiteiten  

Deelname aan extracurriculaire activiteiten 

zal intensief worden gepromoot onder 

studenten. Wij vinden het belangrijk dat 

studenten ook de mogelijkheid krijgen om 

zich op persoonlijk en professioneel vlak te 

ontwikkelen. De komst van een commissaris 

extern biedt de mogelijkheid om LAS-

studenten meer in contact te brengen met 

bedrijven. Daarnaast zal net als voorgaande 

jaren de Breekdag en de carrière-doe-dag in 

samenwerking met de opleiding 

georganiseerd worden.  
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Financiën 

 

  

 
Triodos 

Omwille van principiële redenen is Atlas 

overgestapt van de INGbank naar de Triodos 

bank. Deze overstap brengt verplichtingen 

en mogelijkheden met zich mee.  

 

Innovatie 

Voorgaande besturen ondervonden een 

aantal problemen wat betreft 

kennisoverdracht, deadlines en werkdruk, 

waarvoor wij in het komende jaar 

oplossingen proberen te vinden.  

 

Wij denken dat het aanschaffen van een 

mobiele pinautomaat voor op de Atlaskamer 

en bij activiteiten zowel de penningmeester 

als de algehele vereniging ten goede zal 

komen. Ook zal er gekeken worden naar het 

eventueel overgaan op een alternatief 

boekhoudsysteem of andere administratie. 

Daarnaast willen wij graag een halfjaarlijkse 

afrekening invoeren, wat inhoudt dat de 

penningmeester naast het presenteren van 

de jaarlijkse afrekening ook een tussentijdse 

afrekening zal maken, kort voor of na de 

zomervakantie. Dit geeft de penningmeester 

een voorsprong in het maken van de 

jaarafrekening van het financieel boekjaar. 

De halfjaarlijkse afrekening zal 

hoogstwaarschijnlijk niet worden 

gepresenteerd op een ALV, maar wel 

doorgesproken met andere bestuursleden, 

Baten en LASten, de Raad van Advies en 

andere geïnteresseerden of betrokkenen. 

 

Professionalisering  

Gegeven de groei van Atlas is het 

noodzakelijk een professionele houding aan 

te nemen als het gaat om het financiële 

aspect van de vereniging. Dit houdt in dat wij 

streng en consequent zullen omgaan met de 

gemaakte afspraken omtrent geldzaken.  

 

Met de komst van een commissaris extern, 

gaan we werken aan de invulling van de rol 

van vicepenningmeester. Wij willen hiermee 

de penningmeester ontlasten en zorgen voor 

een meerzijdige kennisverdeling binnen het 

bestuur wat betreft financiële zaken en 

handelingen. Wij hopen hiermee de 

problemen omtrent werkdruk en beperkte 

financiële kennis binnen het bestuur te 

verhelpen. Om dit te bereiken willen wij aan 

de penningmeester en commissaris extern 

een functiecursus aanbieden. Baten en 

LASten zal als kascommissie worden 

ingewerkt door de penningmeester en 

wellicht - net als de commissaris extern - een 

functiecursus aangeboden krijgen. 

 

Debiteuren 

Het dertiende kandidaatsbestuur streeft naar 

het reduceren van het debiteurenbestand. 

Periodiek wordt een mail gestuurd naar 

debiteuren met de vraag om het vereiste 

bedrag naar de Atlas rekening over te 

maken. Het contact tussen vereniging en 

debiteuren zal onderhouden worden door de 

commissaris extern. De ontwikkelingen 

rondom de debiteuren zullen wellicht worden 

verwerkt in de balans om een realistisch 

beeld te schetsen van de financiële situatie 

van Atlas.  Dit zal bovendien zorgen voor een 

overzichtelijk debiteurenbestand voor 

aankomende penningmeesters. 

 

 

Baten en LASten  
Als vereniging is Atlas verplicht een 

kascommissie te hebben met als doel het 

controleren van de penningmeester en diens 
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handelingen. Om deze belangrijke 

commissie van waarde te laten zijn, zullen wij 

ernaar streven om in de toekomst ten minste 

twee personen met bestuurservaring in deze 

commissie zitting te laten nemen, waarvan 

één ex-penningmeester.  De leden van 

Baten en LASten zullen op de hoogte 

worden gehouden van financiële zaken 

middels updates van de penningmeester en 

zullen zij ook nauw samenwerken met de 

commissaris extern.  
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Extern   
 

Samenwerkingsverbanden met bedrijven 

De commissaris extern zal zich focussen op 

het op- en voortzetten van 

samenwerkingsverbanden met verschillende 

bedrijven. De extern benadert en onderhoudt 

contact met bedrijven. Door contacten op te 

bouwen met verschillende bedrijven, door 

middel van onder andere een carrière doe-

dag en gastlezingen, krijgen leden van Atlas 

de mogelijkheid kennis te maken met het 

bedrijfsleven en carrièremogelijkheden na de 

studie. Dit contact kan bovendien zorgen 

voor stagemogelijkheden. 

 

Sponsoring 

Wij streven naar uitbreiding van sponsoring. 

LASquisitie gaat hierin een grotere rol 

spelen. Deze commissie zal met behulp van 

de commissaris extern overzicht houden van 

alle activiteiten en met desbetreffende 

commissies kijken naar fondsen en bedrijven 

die iets kunnen bijdragen aan deze 

activiteiten, door middel van financiële 

middelen.  

 

Sponsoring kan onze vereniging veel bieden. 

Door sponsoring kunnen de prijzen voor 

activiteiten worden verlaagd, waarmee de 

toegankelijkheid van deze activiteiten 

toeneemt. Het verkregen sponsorgeld wordt 

ingezet om activiteiten grootser op te zetten 

en zodoende de aantrekkelijkheid te 

vergroten. Gedacht kan worden aan 

aantrekkelijke locaties en soortgelijke 

kwalitatieve verbeteringen.  

 

Naast sponsoring in de vorm van financiële 

middelen zal de commissaris extern binnen  

 

Atlas in samenwerking met LASquisitie ook 

op zoek gaan naar alternatieve vormen van 

sponsoring. Hierbij valt te denken aan 

sponsoring in de vorm van goederen, zoals 

kleding en boodschappenpakketten. 

 

Alumni   

Wij achten het van groot belang goed contact 

te onderhouden met AFLAS, de 

alumnivereniging van Atlas. Alumni kunnen 

veel voor Atlas betekenen vanwege hun 

ervaringen en connecties binnen het 

werkveld. Uit een verbeterd contact tussen 

de vereniging en AFLAS door bijvoorbeeld 

activiteiten samen te organiseren kunnen 

stages en contacten met verschillende 

bedrijven voortvloeien evenals 

mogelijkheden voor gesprekken over 

masters en carrière opties.  

 

Samenwerking met andere 

studieverenigingen 

In de afgelopen jaren zijn goede 

samenwerkingen gerealiseerd met 

studieverenigingen van andere studies. 

Dergelijke samenwerkingen hebben 

voordelen voor zowel Atlassers als voor 

leden van andere studieverenigingen. Dit 

maakt het wellicht interessanter voor 

bedrijven om dergelijke activiteiten te 

sponsoren. Samenwerkingen met andere 

studieverenigingen is bovendien een mooie 

gelegenheid om Atlas meer 

naamsbekendheid te geven. Deze 

samenwerkingen zetten wij graag voort. 
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Verduurzaming 
 

Wij willen proberen vanuit een 

maatschappelijk perspectief te kijken hoe wij 

Atlas kunnen verduurzamen. Wij denken dat 

dit een onderwerp is dat wij niet kunnen 

negeren. Atlas heeft een redelijk ledenaantal 

en met kleine veranderingen hebben wij al 

een grote impact. Wij hopen bij te kunnen 

dragen aan duurzaamheid*. 

 

RecycLAS heeft zich afgelopen jaar ingezet 

voor het vormgeven van de 

duurzaamheidscommissie. Wij hopen met 

deze commissie op een nauwe 

samenwerking om in kaart te brengen hoe wij 

als vereniging een zo klein mogelijke 

ecologische voetafdruk achterlaten. 

 

Duurzame initiatieven willen wij stimuleren.  

Een voorbeeld is het duurzaamheidsfestival 

van dit jaar. Het zou prachtig zijn dit festival 

ruim onder de aandacht te brengen. De 

commissaris extern zou in de toekomst een 

rol kunnen spelen in samenwerking met 

externen. De huidige aanpassingen rondom 

duurzaamheid, zoals het scheiden van afval 

op de Atlaskamer, houden wij in stand. Wij 

willen innoveren waar mogelijkheden zijn en 

staan open voor ideeën. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Wij zijn op de hoogte van de ambiguïteit van het woord ’duurzaamheid’. Wij gebruiken het in termen van beperking van onnodige 

verspilling van energie, in welke vorm ook: gas, water, licht, uitstoot en vleesconsumptie. 


