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Organisatie 

Bestuur 

Het creëren en handhaven van regels en richtlijnen binnen de vereniging 

Het IIe bestuur tracht de orde binnen de vereniging te vergroten middels het handhaven, verbeteren               

en uitbreiden van richtlijnen en regels binnen de vereniging. Door deze regels en richtlijnen goed te                

documenteren en voor iedereen makkelijk beschikbaar te stellen, weten de leden waar ze aan toe zijn.                

Onze focus zal liggen op het verbeteren van de interne communicatie naar commissies en leden toe.  

Het Huishoudelijk Reglement evalueren 

Het IIe bestuur zal het Huishoudelijk Reglement evalueren gedurende het jaar. Hierbij wordt er              

teruggekeken naar verschillende situaties waarin de regels als steun en richtlijn hadden moeten             

dienen. In de evaluatie zal worden bekeken welke stukken voldoen en waar eventueel wijziging nodig               

is. 

Het opzetten van een vacaturebank 

Het IIe bestuur tracht op de website een vacaturebank beschikbaar te stellen waarin vacatures die               

interessant zijn voor leden makkelijk te vinden zijn. Hierbij kan gedacht worden aan vacatures vanuit               

de universiteit, docenten, (oud)leden, onderzoeksgroepen of vacatures die door commissaris externe           

betrekkingen zijn aangeleverd om onder de leden te verspreiden. 

Externe representatie 

Het aanmaken van een LinkedIn-pagina voor U.L.S.V. Amino 

Het IIe bestuur tracht de vereniging naar de buitenwereld zo professioneel mogelijk te presenteren. Dit               

willen we bereiken door onder andere een LinkedIn pagina aan te maken voor Amino, met de                

mogelijkheid voor leden om zich hierbij aan te sluiten. Hierbij is het doel om een echte                

onderhandelingspartner te worden voor bedrijven en makkelijk vindbaar te zijn op het internet waarbij              

ook meteen duidelijk is wat wij te bieden hebben aan bedrijven. 

Het creëren van een huisstijl waaraan Amino goed te herkennen is 

Eén duidelijke huisstijl aanbieden, zowel binnen het bestuur als erbuiten. Je kunt hierbij denken aan               

een gelijk format voor officiële brieven, facturen en bijvoorbeeld posters van activiteiten waarvan de              

layout herkenbaar is voor leden. 

Het uitbreiden en onderhouden van de website (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe bestuur tracht de website te onderhouden en uit te breiden zodat ook deze de professionele                 

uitstraling heeft die we willen bereiken. Ook wil het IIe bestuur een website werkgroep opzetten die                

zorgt voor het regulier onderhoud van de website van vandaag en komende jaren. 

Duurzaamheid 

Het voeren van een duurzaam beleid (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe bestuur tracht bij het maken van beslissingen duurzaamheid te laten meewegen. Het doel is                

om een zo duurzaam mogelijk beleid te voeren, rekening houdend met de beperkte middelen              

waarover momenteel beschikt wordt. Een concreet idee om de duurzaamheid te bevorderen is de              

aanschaf van herbruikbare plastic bekers om het gebruik van wegwerp servies te minimaliseren. Ook              

zal er in het algemeen naar gestreefd worden de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken. Zo                

zal er alleen geprint worden, wanneer dit echt nodig is.  
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Huisvesting 

Het openstellen van een huiselijke verenigingskamer voor de leden (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe bestuur streeft er naar haar leden zo spoedig mogelijk een ontmoetingsplek in de vorm van                 

een verenigingskamer aan te kunnen bieden. Dit zal een plek zijn waar de leden kunnen komen om te                  

ontspannen en voor gezelligheid. Dit zal ervoor zorgen dat de band tussen de leden en jaarlagen                

versterkt wordt. Het bestuur streeft er naar de verenigingskamer een plek te maken waar ieder lid                

zich thuis voelt. 

Koffie en thee aanbieden op de verenigingskamer 

Het IIe bestuur beoogt de leden van Amino kosteloos koffie en thee te kunnen aanbieden op de                 

verenigingskamer zodra deze beschikbaar is.  

Een bestuurs- en werkkamer onderhouden. (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe 
bestuur zal een werkkamer onderhouden die gebruikt kan worden voor vergaderingen van het 

 
             

bestuur en van commissies in het H.R. Kruytgebouw. Dit betreft kamer Noord 403. 

  

Leden 

Betrokkenheid 

Een gevoel van verbondenheid creëren  (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe bestuur streeft ernaar ervoor te zorgen dat alle leden en andere betrokkenen bij Amino zich                 

verbonden voelen met de vereniging en haar leden. Het doel is om een sfeer van inclusie te creëren                  

die ervoor zorgt dat iedereen op zijn/haar eigen manier onderdeel kan zijn van de vereniging. Het IIe                 

bestuur zal zich ervoor inzetten dat er voor elke student betrokken bij Amino een prettige               

studieomgeving is. 

Het vergroten van de integratie tussen leden  (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe bestuur wenst een verbeterde integratie van de leden binnen Amino tot stand te brengen. Dit                 

heeft betrekking op de sociale cohesie zowel binnen een jaarlaag als tussen verschillende jaarlagen.              

Om dit te bereiken wil het IIe bestuur het organiseren van activiteiten voor een brede doelgroep                

stimuleren. Op deze manier zullen de leden met elkaar in contact komen en blijven.  

Het uitreiken van verjaardagspresentjes aan leden 

Het IIe bestuur tracht de leden een gevoel van waardering en verbondenheid met de vereniging te                

geven door bij verjaardagen een felicitatie te sturen en een presentje aan te bieden vanuit de                

vereniging.  

Het verzorgen van koffietafels  

Het IIe bestuur beoogt koffietafels te verzorgen na afloop van tentamens van populaire vakken van               

alle jaarlagen. Hiermee hoopt het bestuur de leden een gelegenheid te geven om contact te leggen                

met elkaar. Op deze manier wenst het IIe bestuur de MLS-student de mogelijkheid te geven om te                 

ontspannen na tentamens. 

Het uitreiken van een bewijs van lidmaatschap 

Het IIe bestuur wenst de leden van Amino een bewijs van lidmaatschap aan te bieden. Dit kunnen zij                  

bij zich dragen zodat zij in elke situatie kunnen aantonen lid van Amino te zijn.  

Communicatie 

Het vinden van een goede communicatiemethode 

Het IIe bestuur streeft ernaar een prettig werkende methode te vinden om informatie te              

communiceren richting de leden, zowel voor activiteiten van commissies, als voor berichten vanuit het              
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bestuur. Aangezien tegenwoordig veel minder mensen Facebook hebben of actief gebruiken, zullen            

wij op zoek gaan naar een duurzaam en effectief alternatief.  

Het bieden van informatie richting de leden (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe bestuur wenst haar leden zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen binnen de               

vereniging. Dit streven zal gerealiseerd worden met behulp van bijvoorbeeld Algemene           

Ledenvergaderingen, nieuwsbrieven en directe berichten naar de leden toe. Op deze manier hoopt het              

IIe bestuur alle leden van Amino naar tevredenheid te informeren. 

Het aanstellen van vertrouwenspersonen 

Het IIe bestuur zal twee vertrouwenspersonen in stellen onder het bestuur. Deze zullen het eerste               

aanspreekpunt zijn voor leden met een vertrouwelijke kwestie. De bestuursleden in kwestie zullen een              

geheimhoudingsplicht document ondertekenen.  

Commissies 

Het bieden van richtlijnen en financiële ondersteuning aan commissies 

Het IIe bestuur zal duidelijke en overzichtelijke reglementen opstellen voor de commissies. Dit zal              

verwarring voorkomen en duidelijke richtlijnen bieden zodat de commissies zich kunnen focussen op             

het uitvoeren van de commissietaken. Ook tracht het IIe bestuur commissies meer financiële             

ondersteuning te bieden zodat zij meer financiële vrijheid hebben. Dit zal zorgen voor bredere              

activiteiten die ook nog eens meer leden zullen aanspreken. 

Het oprichten van nieuwe commissies (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe bestuur zal het oprichten van nieuwe commissies stimuleren. Nieuwe commissies zullen             

enthousiaste leden een plek bieden om hun creativiteit en andere kwaliteiten te uiten. Het bestuur               

tracht met deze nieuwe commissies en dus plek voor nieuwe commissieleden een zo groot mogelijke               

groep leden de kans te geven deel uit te maken van een commissie. Ook geloven wij dat het oprichten                   

van nieuwe commissies zal zorgen voor een breder activiteitenaanbod voor de leden. 

Het oprichten van werkgroepen 

Het IIe bestuur zal naast het oprichten van nieuwe commissies ook het oprichten van werkgroepen               

stimuleren. Werkgroepen zullen geen activiteiten organiseren in de vorm waarin commissies dit doen             

maar zullen zich bezighouden met bepaalde taken. Te denken valt aan werkgroepen die zich              

bezighouden met het onderhoud van de website of het design en verkoop van merchandise.  

Activiteiten 

Het aanbieden van een speciale activiteit 

Het IIe bestuur wenst een speciale activiteit in het leven te roepen waarvoor een budget beschikbaar is                 

van 100 euro. Het is de bedoeling dat de leden een idee kunnen opbrengen voor deze activiteit. Het                  

beste idee wordt dan gekozen met behulp van een stemming die plaats zal vinden tijdens een                

Algemene Leden Vergadering. Deze activiteit zal door dit lid georganiseerd mogen worden. 

Het vieren van een Dies Natalis 

Het IIe bestuur streeft ernaar dit jaar een Dies Natalis te vieren. Het doel is om verschillende                 

activiteiten te organiseren die veel leden zullen aanspreken om de eerste verjaardag van Amino te               

vieren.  

Het aanbieden van activiteiten in samenwerking met naaste verenigingen (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe bestuur streeft ernaar de samenwerking met naaste verenigingen te vergroten. Dit zal zich               

bijvoorbeeld uiten in het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Dit zal de leden de mogelijkheid              

bieden deel te nemen aan grootschalige activiteiten waarbij niet alleen leden van Amino maar ook               

leden van andere verenigingen betrokken zijn.  
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Onderwijs 

Studie-ondersteuning en -uitbreiding 

Het aanbieden van een samenvattingenbank   

Het is belangrijk dat de MLS-student voldoende handvatten bij zijn studie geleverd krijgt om deze               

adequaat te doorlopen. Bestuur II wil hier invulling aan geven door een samenvattingenbank op te               

gaan bouwen. Om dit zo fatsoenlijk mogelijk te laten lopen zal er gecommuniceerd worden met               

cursus-coördinatoren en docenten om zo rekening te houden met enig gegeven intellectueel            

eigendom. Deze samenvattingenbank zal beschikbaar gesteld worden aan de leden op een nog nader              

uit te zoeken manier. 

Het aanbieden van extracurriculaire basisvaardigheden 

Het IIe bestuur is van plan zich verder te gaan focussen op het ondersteunen en het aanzetten tot het                   

uitbreiden van de extracurriculaire basisvaardigheden van de MLS-student. ‘Tekstverwerking’,         

’Dataverwerking’ en ‘Beschrijvende- en inductieve statistiek behoren tot het pakket van deze            

basisvaardigheden. De intentie is om de MLS-student de mogelijkheid te bieden beter bekend, dan wel               

kundig, te worden met verschillende softwareprogramma’s, zoals bijvoorbeeld Word, Excel, LateX,           

R-Studio en Python. 

Ondersteuning bij extracurriculaire uitbreiding 

Naast dat het IIe bestuur wil gaan kijken naar in welke mate zij kan bijdragen aan het aanbod van                   

extracurriculaire activiteiten, wilt zij ook informatie voorzien over de mogelijkheden aangeboden           

vanuit derden. Op deze manier hoopt zij de MLS-student te navigeren richting de opties die de student                 

verder heeft op het gebied van studie- en carrière-gerichte uitbreiding. 

Informatievoorziening studietraject 

Het aanbieden van een alternatieve studiegids (gecontinueerd bestuur I) 

Het is niet onbekend dat de major Molecular Life Sciences de vakken van de verschillende stukken                

Biologie, Scheikunde en Farmacie incorporeert. Vanwege deze fragmentatie in het vakkenaanbod is            

het van belang extra nadruk te leggen op de overzichtelijkheid van het vakkenaanbod voor de               

MLS-student. Het IIe bestuur wil hierin ondersteuning bieden door het uitbrengen van een alternatieve              

studiegids gedurende het aankomend studiejaar. Om dit in goede orde te volbrengen zullen er              

ouderejaars MLS-studenten benaderd worden om input te leveren middels het schrijven van een             

review over een gevolgde cursus. 

Ondersteuning informatievoorziening studiepaden richting masters (gecontinueerd bestuur I) 

Middels een alternatieve studiegids hoopt het IIe bestuur aan de hand van persoonlijke ervaringen een               

overzicht te verschaffen van de cursussen die mogelijk gevolgd kunnen worden binnen een bepaalde              

blok en periode. Echter geeft dit nog geen invulling aan de kennis over de bijbehorende studiepaden                

als leertrajecten naar een eventuele Master toe. Om de student hier eveneens in te ondersteunen               

streeft het IIe bestuur er naar te bemiddelen in studiepad-gerelateerde activiteiten. Dit ter aanvulling              

van onder andere de “VakkenVullerApp” en “PadVinderMLS” tools gegeven vanuit de           

Studieloopbaanbegeleiding (Syl Blad). 
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Financiën 

Financiële zaken op orde krijgen 

Financiële ruimte creëren voor de vereniging 

Het IIe bestuur zal zorgen voor voldoende financiële middelen om de vereniging te laten floreren. Dit                

zal gebeuren door een gezonde hoeveelheid liquide middelen op te bouwen en een financiële buffer te                

creëren om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. 

Het minimaliseren van geldstromen binnen de vereniging 

Het IIe bestuur zal trachten de hoeveelheid geld die in commissies zit te minimaliseren met het doel                 

dat het voor commissies makkelijker wordt om financiële zaken op orde te hebben. Dit wil het bestuur                 

realiseren door grote bedragen die commissies uit moeten geven voor een activiteit voor te schieten,               

natuurlijk altijd pas nadat de begroting goedgekeurd is, en door voorraad die over is na een activiteit                 

over te kopen, dit wel in overleg tussen het bestuur en de commissie van tevoren, zodat een                 

commissie nooit geld heeft zij het in liquide middelen zij het in materiële zaken. 

Het aanschaffen van een pinsysteem 

Het IIe bestuur zal een pinautomaat aanschaffen met toebehorend abonnement om het de leden              

mogelijk te maken middels pinnen betalingen te voldoen aan Amino, bijvoorbeeld bij activiteiten. Om              

de kosten in de hand te houden zal het bestuur de transactiekosten in rekening brengen bij de leden. 

Halfjaarlijks idee  

Financieel gezien zal er dit jaar meer mogelijk zijn dan vorig jaar. Het IIe bestuur zal een kleine buffer                   

opzij leggen waarvoor halverwege het jaar bij de ALv een doel bepaald kan worden. Leden zijn vrij om                  

hiervoor ideeën bij het bestuur in te dienen. Het bestuur zal hier vervolgens over vergaderen. 

Sponsoring 

Het vergaren en onderhouden van externe betrekkingen 

Commissaris externe betrekkingen van het het IIe bestuur zal zich inzetten om zoveel mogelijk              

sponsoren en andere relaties op te bouwen en te onderhouden. Het doel hiervan is om de vereniging                 

zowel op financieel vlak, als op dienstverlenend en onderwijskundig vlak te ondersteunen.  

Het uitzoeken van de mogelijkheden van Fondsen 

Het IIe bestuur zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning te krijgen vanuit              

verschillende fondsen. Ook zal de vereniging lid worden van UFonds en Vidius om dit te               

bewerkstelligen.  

Een SponsorKliksactiviteit houden 

Het geld dat binnenkomt via SponsorKliks zal in één speciale activiteit gestopt worden aan het eind                

van het jaar. Op deze manier worden leden gestimuleerd om gebruik te maken van deze gratis                

sponsoringswijze, met als gevolg een betere activiteit.  

Samenwerking 

Andere verenigingen 

Het contact leggen en samenwerken met zusterverenigingen (gecontinueerd bestuur I) 

Het IIe bestuur tracht zoveel mogelijk contacten te leggen met andere verenigingen, zowel binnen als               

buiten Utrecht. Door banden met de betreffende verenigingen te leggen kunnen langdurige            

samenwerkingen ontstaan, waardoor er bijvoorbeeld mooie activiteiten kunnen worden neergezet.          

Ook kan een jonge vereniging als Amino van anderen leren. 
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Universiteit 

Bekendheid en erkenning opbouwen 

Het IIe bestuur streeft naar een goed contact met de Universiteit Utrecht en de departementen van                

MLS: Biologie en Scheikunde. Het bestuur zal haar best doen de bekendheid van Amino hier te                

vergroten zodat erkenning door de Universiteit als studievereniging van MLS ofwel de nieuwe bachelor              

dichterbij komt.  

Amino als studievereniging voor de nieuwe bachelor 

De departementen Biologie en Scheikunde hebben vooralsnog toegezegd Amino als de vereniging voor             

de nieuwe bachelor te zien. Het IIe bestuur tracht Amino zo goed mogelijk klaar te maken om de                  

studievereniging voor de nieuwe bachelor te worden. Om te laten merken dat Amino graag de               

bachelor op haar best ziet, zal het IIe bestuur de commissies voor de oprichting van de nieuwe                 

bachelor haar hulp aanbieden waar mogelijk.  
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