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Beleidsevaluatie 2017-2018 
Ie bestuur der U.L.S.V. Amino 

 

Bestuur 

Administratieve, financiële en officiële zaken behorende bij oprichting op orde hebben.  

Het Ie bestuur tracht zo snel mogelijk alle benodigde wegen te doorlopen voor de oprichting van                

U.L.S.V. Amino. Hierbij dienen vele documenten opgesteld te worden zoals Statuten, een            

huishoudelijk reglement, een algemeen beleidsplan, een jaarbegroting, een driejarenplan en dit           

document, het specifieke beleidsplan met punten die het Ie bestuur tracht te bereiken. 

Wanneer deze oprichting geschied heeft, zal het Ie bestuur Amino inschrijven bij de Kamer van               

Koophandel en vervolgens een bankrekening openen. Dit zal ervoor zorgen dat op financieel vlak de               

basis gelegd wordt voor een gezonde volwaardige vereniging. 

 

De verschillende zaken voor de oprichting zijn over het algemeen erg goed verlopen. Natuurlijk heeft               

het veel tijd gekost, al lag die vertraging vaak buiten de macht van het bestuur. De benodigde                 

documenten zijn vastgesteld. Er is gekozen voor het schrappen van een driejarenplan, aangezien dit              

niet benodigd genoeg geacht werd. Ook is er gekozen voor het uitstellen van het vaststellen van een                 

Algemeen Beleid. Dit zal opgesteld worden nadat er een aantal jaar beleid gevoerd is, en er meer                 

zicht is op wat er wel en niet toepasselijk voor zal zijn. 

 

Amino streeft naar een innige en goede samenwerking met haar zusterverenigingen. 

De studie MLS zou minder goed functioneren zonder de inspanningen van Proton en UBV, en Amino                

is hier erg dankbaar voor. Wij zouden graag een innige samenwerking opbouwen met Proton en de                

UBV. Een goede samenwerkingsverband zal voor iedere partij gunstig uitpakken. Naast de UBV en              

Proton willen we ook met de studievereniging van Farmacie, UP, een samenwerking aangaan             

aangezien het departement Farmaceutische Wetenschappen ook een belangrijk deel van het MLS            

curriculum verzorgt. Deze samenwerkingsverbanden zouden zich bijvoorbeeld kunnen uiten in het           

organiseren van activiteiten in samenwerking met de zusterverenigingen op gebieden waar           

studenten van de verschillende verenigingen vergelijkbare interesses hebben. We verwachten dat           

hiermee nog meer studenten samengebracht kunnen worden en de opkomst voor activiteiten            

verhoogd zal worden. De verhoogde opkomst zal zowel de kwaliteit als het succes van deze               

activiteiten ten goede komen, wat voor alle partijen voordelig is. 

 

De samenwerking en het overleg met Proton en UBV is erg nauw geweest. Amino heeft zich altijd erg                  

positief en zeer open opgesteld tegenover de twee verenigingen, en is altijd op zoek geweest naar                

een zo gunstig mogelijke samenwerking voor alle partijen, zonder hierbij eigen belangen prioriteit te              

geven.  

Specifieke samenwerkingsactiviteiten of -verbanden zijn nog niet van de grond gekomen, mede            

omdat we als bestuur nog erg lang bezig moesten zijn met het vaststellen van onze plek binnen het                  

landschap van verenigingen en universiteit. We geven het nieuwe bestuur mee om op deze              

samenwerkingsactiviteiten of -verbanden extra nadruk te leggen, aangezien ze tot profijt komen            

voor alle betrokken verenigingen en diens leden.  

Wat betreft het contact leggen en samenwerken met de studievereniging van Farmacie, is er ook               

nog een weg te gaan. Het bestuur heeft helaas geen mogelijkheid gehad of genomen om een direct                 

contact te leggen met UP. We moedigen ons kandidaatsbestuur daarom ook aan om op dat gebied                
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zo snel mogelijk actie te ondernemen, aangezien deze samenwerking voor beide verenigingen zeer             

positief zou kunnen uitpakken. 

Nauwe contacten met zusterverenigingen gebruiken in leerproces bestuur 

Het bestuur zal ernaar streven om met verwante verenigingen nauw samen te werken om zo de fijne                 

aspecten van het besturen te leren. De lessen die hieruit geleerd worden zullen op hun beurt ook                 

weer meegegeven worden aan volgende besturen.  

 

Het nauwe contact met Proton en vooral UBV heeft ervoor gezorgd dat we met vragen altijd ergens                 

terecht konden. Ook is er veel hulp gekomen vanuit studievereniging Helix. Al met al hebben we als                 

bestuur veel dingen zelf moeten uitzoeken, maar hebben we bij vragen hulp kunnen krijgen. 

 

Leden 

Zo veel mogelijk huidige MLS-studenten betrekken bij Amino.  

Het Ie bestuur zal alle huidige MLS-studenten betrekken door middel van de activiteiten die zij zelf, of                 

de commissies van Amino organiseren. Deze activiteiten worden zodanig opgezet dat ze voor             

MLS-studenten op het gebied van verbreding, onderwijs, carrière, wetenschap en ontspanning zo            

aantrekkelijk mogelijk zijn.  

 

Het is gelukt om een breed scala aan activiteiten aan te bieden bij de MLS’ers. We zijn ook trots op                    

de opkomst bij deze activiteiten en tevreden over het aandeel van de studenten wat betrokken is                

geweest bij de start en groei van Amino.  

 

Aankomende MLS-studenten kennis laten maken met Amino. 

De aankomende MLS-studenten ontvangen bij het informatiepakket dat zij in de zomervakantie            

krijgen een brief van U.L.S.V. Amino met daarin beschreven wat zij te bieden heeft. Ook zal Amino in                  

de introductieperiode van MLS door middel van de activiteiten van het bestuur en/of             

samenwerkingsverbanden met UBV en Proton aanwezig zijn. 

Tijdens de eerste dag van de introductieperiode zal het Ie bestuur de aankomende studenten samen               

met UBV en Proton voorzien van uitleg over de drie verenigingen. 

Het Ie bestuur zal, zodra mogelijk, de meeloop- en matchingstudenten opvangen na een meeloopdag              

of matchingsdag voor gesprek en beantwoorden van vragen. 

 

Wat betreft de zichtbaarheid van Amino bij de aankomende studenten, is het de introductieperiode              

van vorig jaar niet helemaal naar wens verlopen. Toentertijd kwam er veel weerstand vanuit andere               

kanalen wat ervoor gezorgd heeft dat Amino zich niet optimaal aan de nieuwe studenten heeft               

kunnen laten zien. Dit is dit jaar echter wel goed verlopen, met een prachtige aanwezigheid bij de                 

introductieperiode en een 100% inschrijving onder de nieuwe eerstejaars. Hierom zijn wij tevreden             

over hoe Amino bij de aankomende studenten in beeld is gekomen. Wel zien we zelf al een aantal                  

punten die nog beter zouden kunnen, iets wat we besproken hebben met het kandidaatsbestuur.  

Wat betreft aanwezigheid bij meeloop- open- en matchingsdagen heeft het Ie bestuur nog geen              

specifieke actie kunnen ondernemen. We hebben contact gehad met de organiserende partijen. De             

positie van Amino moest toentertijd nog versterkt worden, maar het balletje rolt en we hopen dat                

Amino snel hulp kan bieden bij deze activiteiten. 
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De trots van Amino uitstralen. 

Door verscheidene commissies op te richten en deze activiteiten te laten organiseren zal het Ie               

bestuur de naamsbekend van U.L.S.V. Amino proberen te vergroten. 

 

Afgelopen jaren hebben we ons uiterste best gedaan de naam van Amino te doen landen, zowel bij                 

de studenten, de universiteit, als de andere verenigingen. We hebben gemerkt dat dit erg moeilijk is                

en dat er niet altijd opengestaan wordt voor zulk soort initiatieven en nieuwe ontwikkelingen. We               

hebben ons ingezet voor het zo goed mogelijk laten groeien en zo kenbaar mogelijk maken van                

Amino. Wat ons betreft heeft dit ervoor gezorgd dat Amino haar naam heeft gemaakt, maar dat er                 

nog een weg te gaan is voordat we op een volledig gelijkwaardige plek staan.  

 

Eerstejaars studenten MLS zo veel mogelijk betrekken bij Amino. 

Middels het oprichten van een eerstejaarscommissie tracht het Ie bestuur zo veel mogelijk             

eerstejaars te betrekken bij de vereniging. Deze commissie richt zich louter op de eerstejaars en               

zorgt voor een hechte community voor de studenten. Studenten in deze hechte groep zullen elkaar               

stimuleren en motiveren gedurende de studietijd. 

 

De eerstejaarscommissie is succesvol opgericht en heeft een aantal succesvolle activiteiten achter            

haar naam staan. Als hoogtepunt willen we toch specifiek het poolen noemen, waar maarliefst 54               

eerstejaars studenten bij elkaar zijn gekomen. We moedigen aankomende besturen daarom ook aan             

dit beleidspunt te continueren.  

 

Integratie tussen leden vergroten. 

Het Ie bestuur zal de integratie tussen de leden proberen te vergroten door verscheidene activiteiten               

te organiseren en commissies op te richten die ook activiteiten zullen organiseren. Deze activiteiten              

zullen de leden samenbrengen, waardoor ook leden uit verschillende jaarlagen met elkaar in contact              

kunnen komen. 

 

Het Ie bestuur concludeert dat de verschillende activiteiten er succesvol voor hebben gezorgd             

verschillende jaarlagen bij elkaar te brengen. We denken dat het organiseren van activiteiten voor              

alle leden van Amino hiervoor een succesvol middel zal blijven. 

 

Financiën 

Een bankrekening openen en onderhouden 

Het Ie bestuur zal een bankrekening openen bij de meest gunstige bank. Zo kunnen de financiën van                 

de vereniging opgeslagen en beheerd worden en kan een begin gemaakt worden aan uitbreiding van               

de financiële daadkracht.  

 

Nog vrij recentelijk is de eigen bankrekening geopend en in gebruik. De echte grootschalige              

financiële activiteit moet op deze rekening nog gaan plaatsvinden. 

 

Een kascontrolecommissie oprichten 

Het Ie bestuur zal een kascontrolecommissie oprichten, zoals in de Statuten opgelegd wordt. Deze              

commissie zal erop toezien dat de financiële zaken bij Amino risicoloos en correct verlopen. 

 

Deze KasCo is afgelopen ALv opgericht en heeft haar eerste taken al met beide handen aangenomen.  
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Huisvesting 

Een kamer voor de leden verschaffen en indelen. 

Het Ie bestuur zal via de nodige wegen een eigen kamer voor de leden proberen te verschaffen. Ze                  

zal actief contact opnemen met de partijen die over de kamerverdeling op de universiteit gaan. Zo                

zal er onderhandeld worden over het verkrijgen van een gezelligheidskamer op de Uithof.  

 

Het Ie bestuur heeft actief contact gezocht en gehad met de huisvestingsinstanties van de              

universiteit. We hebben allerlei wegen en opties geprobeerd. Nog altijd lopen er onderhandelingen,             

maar laten definitieve toezeggingen nog op zich wachten, en hopen we zo snel mogelijk met               

aankondigingen te komen. 

 

Een bestuurs- en werkkamer onderhouden. 

Het Ie 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. 

 

Deze kamer, gedoopt tot de KruyK, is al anderhalf jaar in gebruik, en wordt effectief gebruikt als                 

vergader- en werkruimte voor bestuur en commissies. Ook dient de ruimte als opslag voor de               

bezittingen van Amino.  

 

Website 

Een website opzetten en onderhouden 

Het Ie bestuur zal een website opzetten voor de vereniging met als domein ulsvamino.nl. De website                

zal door het bestuur bijgehouden worden. De pagina’s die op zijn minst voor het publiek beschikbaar                

worden gesteld zullen gaan over: Amino gerelateerd nieuws, een agenda, een beschrijving van de              

aankomende activiteiten, sponsoren, commissies en (afgeschermde) foto’s. 

 

De website is succesvol opgezet op het domein ulsvamino.nl. Wel dient er meer inhoud toegevoegd               

te worden om het een volledig functionele website te maken. Het Ie bestuur moedigt de opvolgers                

aan om ervoor te zorgen dat de website meer content gaat krijgen. Zowel meer omschrijvingen en                

uitleg over de verschillende onderdelen van de vereniging, als meer functies en mogelijkheden.             

Hierbij zal er dan goed gelet op moeten worden dat alles up to date en werkende blijft. Het Ie                   

bestuur beveelt de opvolgers aan een werkgroep op te richten die dit onderhoud op zich neemt. 

 

Bestuursmailadressen 

Het Ie bestuur zal mailadressen voor de bestuursleden opzetten in hetzelfde domein als de website.               

Zo kunnen de bestuursleden functiespecifiek mailcontact via eigen kanalen onderhouden en           

groeperen. 

 

Deze mailadressen zijn aangemaakt en al een tijdje in gebruik. Het rest volgende besturen om aan                

alle contacten duidelijk te maken welke communicatie via welk kanaal of mailadres zal verlopen. 

 
Commissies 

Enkele commissies creëren en onderhouden. 

Het Ie bestuur zal zijn best doen haar leden te stimuleren enkele commissies op te richten. Hierbij zal                  

het bestuur richting geven voor welke commissies dit in ieder geval zullen zijn. Dit zal gaan om een                  
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onderwijs-, sport en spel-, journalistiek-, borrel- en eerstejaarscommissie. Het bestuur zal de            

commissies zo veel mogelijk ondersteunen, zodat deze een goede start kunnen maken. 

 

De beoogde commissies zijn allen opgericht en hebben al een tijd prachtig gefunctioneerd. We zijn               

erg tevreden met hoe dat tot nu toe is verlopen. Ook hebben we vanuit de leden een aantal                  

verzoeken gekregen voor nieuwe commissies, waar ook gehoor aan gegeven is. We willen de              

opvolgende besturen meegeven grote waarde te hechten aan de commissies van Amino. Waar extra              

commissies altijd leuk en nieuw zijn, moet ook vooral gelet worden op toepasselijke ondersteuning              

en instandhouding van bestaande commissies. 

 

Activiteiten 

Verschillende onderwijsgerelateerde en gezelligheidsgerichte activiteiten organiseren. 

Het Ie bestuur zal verscheidene commissies oprichten binnen de vereniging en zal deze ook              

activiteiten gerelateerd aan de soort commissie laten organiseren. Het bestuur zal hierbij een             

ondersteunende en motiverende rol spelen.  

 

De verschillende commissies hebben een breed scala aan activiteiten en diensten op de planken              

weten te zetten. We zijn tevreden hoe, met het oog op de omstandigheden van oprichting, er zo veel                  

mogelijk is geweest. We geven het kandidaatsbestuur mee om de ondersteunende en motiverende             

rol duidelijk te maken bij de bestuursverantwoordelijken, zodat commissies, waar zaken misschien            

niet heel soepel lopen, overeind geholpen kunnen worden. We willen hierbij vooral ook de              

commissieleden bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt met hun inzet voor Amino en haar              

succesvolle activiteiten. 

 

Verenigingsperiodieken 

Nieuwsbrief 

Amino zal haar leden, donateurs en andere belanghebbenden op de hoogte houden door middel van               

een nieuwsbrief. Deze zal informatie bevatten over de ontwikkelingen binnen de vereniging, de             

activiteiten voor de komende tijd en eventueel nieuws wat van waarde is voor de MLS-studenten.  

 

Het Ie bestuur is er al snel achter gekomen hoeveel tijd en moeite een regelmatige nieuwsbrief kost.                 

Het is niet gelukt om deze de afgelopen tijd dan ook daadwerkelijk al te verspreiden. Wel beseffen                 

we de waarde van zulk soort dienst richting leden en belanghebbenden. Daarom geven we de               

opvolgers zeker mee om hier de benodigde tijd in te steken, en een bepaalde regelmaat op te                 

bouwen voor een nieuwsbrief. 

 

Verenigingsblad 

Het Ie bestuur zal de behoefte naar een verenigingsblad peilen en de benodigdheden onderzoeken.              

Dit zal in samenwerking verlopen met de journalistieke commissie. 

 

De ImpresCie is inmiddels al een tijdje bezig met het in elkaar zetten van dit verenigingsblad. Ze zijn                  

er achter gekomen hoe zo’n eerste editie veel tijd en moeite kost. De nieuwe leden van de ImpresCie                  

zullen hopelijk een handje kunnen helpen, waardoor we de eerste uitgave hopelijk zo snel mogelijk               

kunnen verwachten. Op dat moment kan ook gepeild worden hoe succesvol en gewild het blad is. 
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Studie- en carrière-voorlichting en ondersteuning 

Leden inlichten over verschillende studiepaden richting de verschillende masters. 

Studiepaden binnen de studie Molecular Life Sciences worden gecommuniceerd door de           

departementen Biologie en Scheikunde, en het onderwijsteam MLS. Het Ie bestuur wil zich inzetten              

voor optimalisering van deze informatievoorziening. Hiervoor wordt actief de samenwerking met de            

departementen, het onderwijsteam en de andere voorlichtings fronten gezocht.  

 

Het Ie bestuur heeft helaas zelf geen tijd kunnen besteden aan het specifiek ten uitvoer brengen van                 

dit beleidspunt. Wel heeft de SynapCie actie ondernomen op dit gebied. Zij hebben namelijk het               

initiatief genomen om Syl Blad te helpen met het verbeteren van de Padvinder en Vakkenvuller.  

Desondanks moedigen wij het kandidaatsbestuur aan om, zowel met als zonder samenwerking met             

de SynapCie, actie te ondernemen op dit gebied. Aangezien de opleiding dermate ingewikkeld en              

breed is, zal zulke voorlichting ongetwijfeld behulpzaam zijn. 

 

Leden helpen met vakkenkeuze door het aanbieden van een alternatieve studiegids. 

Het Ie bestuur zal de MLS-studenten aansporen een stukjes te schrijven voorde MLS alternatieve              

studiegids. Deze zal door het bestuur verspreid worden onder mensen die voor een cursus keuze               

staan. Zo zullen de kiezers zich beter kunnen oriënteren op de keuze aan de hand van persoonlijke                 

ervaringen.  

 

Dit beleidspunt is getracht uit te voeren in samenwerking met de SynapCie. Echter is het hierin nooit                 

grootschalig genoeg van de grond gekomen. Toch denken we dat een alternatieve studiegids een              

waardevolle dienst zal zijn aan alle leden van Amino. Daarom moedigen we het kandidaatsbestuur              

aan om met elkaar en de SynapCie in overleg te gaan over de toekomst van deze gids. 

 

Boekverkoop in overleg en samenwerking met de UBV en Proton faciliteren. 

Het Ie bestuur zal gedurende het collegejaar 2018-2019 de boekverkoop aan de UBV en Proton               

overlaten, zoals beschreven staat in het samenwerkingscontract. Op deze manier kan het bestuur             

zich focussen op andere zaken omtrent het opbouwen van de vereniging, terwijl de boekverkoop              

zoals voorheen goed verloopt. 

 

Zoals afgesproken is de boekverkoop dit jaar zoals voorheen verlopen via UBV en Proton. Dit is goed                 

verlopen en heeft voor alle partijen geen negatieve gevolgen gehad. We willen echter onze              

opvolgers behoeden voor de aankomende veranderingen aan de opleiding MLS. Deze zouden er             

mogelijk voor kunnen zorgen dat boekenpakketten gaan veranderen of interesse van UBV en Proton              

in de MLS’ers afneemt. Dit zou kunnen betekenen dat het rendabel wordt voor Amino om ook aan                 

deze dienst te gaan denken.  

 

Sponsoring 

Verkennen van mogelijkheden in sponsoring. 

Om ervoor te zorgen dat de vereniging goed kan groeien, en het groeiende aantal leden van goede                 

diensten kan worden voorzien, zal het Ie bestuur opties verkennen met betrekking tot het              

binnenhalen van sponsorgeld. Dit zal er ook voor zorgen dat de vereniging financieel meer zekerheid               

heeft en minder afhankelijk wordt van financiële steun van de departementen Biologie en             

Scheikunde.  
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Met gepaste trots kijken wij terug op het afgelopen jaar wat betreft sponsoring. Er zijn een aantal                 

prachtige sponsordeals opgesteld, wat heeft gezorgd voor grote inkomsten. Dit verliep dus veel             

succesvoller dan we hadden durven dromen, en zal betekenen dat we een stuk kapitaalkrachtiger              

zijn. Er zal nauwkeurig gekeken moeten worden naar wat voor perspectief dit biedt voor de               

toekomst, met name als het gaat om het vooraf begroten van sponsorinkomsten.  

 

Sponsorkliks 

Het Ie bestuur zal een Sponsorkliks account aanmaken, waarmee sponsoring voor de vereniging             

verkregen kan worden door middel van aankopen op de webshops die aangesloten zijn bij              

Sponsorkliks. Hiermee kunnen leden de vereniging helpen door, zonder extra kosten, een klein             

percentage van het aankoopbedrag terecht te laten komen bij Amino. 

 

Middels deze dienst wordt beetje bij beetje een aanzienlijk bedrag bij elkaar geraapt. Ook is de                

widget op de website, waar de tussenstand te vinden is, een aardige toevoeging. We zijn van mening                 

dat het rendabel genoeg is om aan vast te houden. Het is een idee wat veel promotie nodig heeft om                    

de leden aan te blijven herinneren. Deze promotie zou iets scherper aangepakt kunnen worden. Ook               

zou een herinnering die meer zichtbaar is op de website, en een klein stukje in de regelmatige                 

nieuwsbrief, tot meer profijt kunnen leiden. 

 

Duurzaamheid 

Bij het opzetten van de vereniging zoveel mogelijk rekening houden met duurzaamheid. 

Op de vlakken waarbij dat nu al mogelijk is, zal het Ie bestuur zoveel mogelijk rekening houden met                  

duurzaamheid. Ook andere beslissingen waarbij duurzaamheid in acht genomen kan worden, zal dit             

overwogen worden. Een voorbeeld hiervan is het oriënteren op een mogelijkheid van het openen              

van een bankrekening bij een duurzame bank.  

 

Het aanmelden bij een duurzame bank is helaas te duur gebleken om mee in zee te gaan. Wel wordt                   

er vooral met printopdrachten gelet op het zoveel mogelijk terugdringen van papiergebruik. Ook             

willen we opvolgers meegeven om bij de koffietafels papieren bekertjes in te begroten in              

tegenstelling tot plastic, om hiermee duurzamer, handiger en fraaier voor de dag te komen. 
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