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Inleiding 

 

Geachte lezer, 

Voor u ligt de halfjaarlijkse verantwoording van het eerste bestuur der Nijmeegse 

Koepelvereniging Sociale Wetenschappen Kompanio. In het afgelopen halfjaar zijn wij bezig 

geweest met het zo goed mogelijk waarmaken van onze beleidsdoelen. De vorderingen die 

zijn gemaakt worden in dit verslag per beleidsdoel besproken. 

Het eerste bestuur der Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen Kompanio, 

Thijs Onvlee     

Muriël Neeleman   

Mara Wesselink     

Gaby van Loon    

Abdullahi Ali  

Pim Smeets 

 

 

Hoofdstuk 1. N.K.S.W. Kompanio algemeen 

1.1 Reflectie op missie 

De missie van deze koepelvereniging heeft als algemeen doel om de 

(bachelor-)studieverenigingen van de FSW samen te brengen. Daarmee wordt gestreefd naar 

belangenbehartiging van de studieverenigingen van de FSW op facultair en universitair 

niveau. De vereniging zal de leden dichter bij elkaar brengen om onderlinge contacten te 

bevorderen. Dit hebben we het afgelopen half jaar proberen te bereiken door middel van een 

borrel, waarbij leden en besturen van alle lidverenigingen aanwezig waren. Verder heeft 

Kompanio de FOS-vergaderingen bijgewoond om ook via dat kanaal het contact te 

onderhouden met de studieverenigingen en de master-verenigingen. 
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1.3 Raad van Advies 

Dit jaar bestaat de Raad van Advies uit het oprichtingsbestuur van Kompanio. Voor de ALV 

hebben we een vergadering gehad met de RVA om de stukken door te spreken en kort te 

reflecteren op onze activiteiten en bezigheden afgelopen halfjaar. Buiten deze vergadering om 

stond de RVA altijd open voor vragen. 

  

1.4 Kascontrolecommissie 

Dit jaar bestaat de kascontrolecommissie uit drie leden, Rianne Durenkamp, Thijs van 

Egmond en Judith Pauw. Zij hebben de kas gecontroleerd en daarover kort verslag 

uitgebracht, deze komt verder ter sprake bij het bespreken van het financiële verslag. 

 

Hoofdstuk 2. Beleidsdoelen 

In onderstaande paragrafen vindt u een overzicht van de vorderingen die afgelopen jaar zijn 

gemaakt. Hier vindt u, op basis van de vooraf opgestelde beleidsdoelen, een halfjaarlijks 

verslag. 

 

2.1 Behartigen gezamenlijke belangen op facultair niveau 

Afgelopen halfjaar zijn de FOS-vergaderingen bijgewoond door Kompanio. Dit heeft 

Kompanio onder andere in contact gebracht met de master-verenigingen. Verder zijn alle 

studieverenigingen ook aanwezig bij de vergaderingen waardoor Kompanio, bestaande uit 

bestuursleden van de studieverenigingen, geen verdere toegevoegde waarde had. 

 

2.2 Huiskamerproject 

In het afgelopen halfjaar is Kompanio betrokken geweest bij de plannen omtrent de verdeling 

van de ruimte in de nieuwbouw voor studieverenigingen. Daarbij is rekening gehouden met 

de eisen van de studieverenigingen en die van de master-verenigingen. In het afgelopen 

halfjaar zijn er twee expertisegroepen geweest waarbij Kompanio aanwezig was. Daarbij ging 

het over de verdeling van de ruimte voor studieverenigingen. Via deze expertisegroepen, het 

FOS en de assessor werd Kompanio op de hoogte gehouden van de updates rondom de 
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nieuwbouw. Kanttekening hierbij is, dat er niet altijd even goed is geluisterd naar de ideeën 

die wij aandroegen. Daardoor kwamen de updates van de plannen af en toe als een verrassing. 

Nu kwamen er in de laatste expertisegroep twee schetsen naar voren, waaruit er één gekozen 

is om verder uit te werken. Op die schets is een relatief grote gemeenschappelijke ruimte te 

zien en wat kleinere verenigings/bestuurskamers. Deze schets hebben we aangenomen met als 

voorwaarde dat er door Kompanio en de aangesloten lidverenigingen makkelijk en regelmatig 

aanspraak kan worden gedaan op de grote receptieruimte die zich een verdieping hoger 

bevindt.  

 

2.3 Gezamenlijke activiteiten 

In het afgelopen halfjaar is Kompanio natuurlijk al flink bezig geweest met het S-Feest van 

dit jaar. Er is dit jaar opnieuw een enthousiaste, toegewijde commissie die door Pim en Thijs 

vanuit Kompanio wordt ondersteund. Deze commissie heeft tot nu toe al veel voor het S-Feest 

geregeld. Ten eerste is de datum 12 april gecommuniceerd met Doornroosje en er is een 

contract opgesteld en ondertekend met Doornroosje. Daarnaast wordt er ook volop gekeken 

naar DJ’s, waar we als Kompanio streven naar één wat grotere naam als DJ om ons feest veel 

naamsbekendheid te geven en te zorgen voor druk bezocht en succesvol feest. Als laatste zijn 

we ook bezig met een vaste lay-out voor het S-Feest logo. Hiervoor is een designer benaderd 

die voor niet al te veel geld een logo, kaartjes, posters en flyers voor ons wilt ontwerpen. Wij 

hopen dat door een vast, goed uitziend logo ervoor te zorgen dat het S-Feest elk jaar 

gemakkelijk te herkennen is en daarmee meer aandacht trekt. Waar wij ons als Kompanio na 

het komende S-Feest nog voor willen inzetten is het opstellen van een contract voor de 

komende paar jaren met Doornroosje. Wij zijn namelijk tevreden over deze feestlocatie en 

hopen dat we door een contract af te sluiten minder huurprijs te hoeven betalen in de 

toekomst.  

2.4 Internationalisering 

Afgelopen halfjaar is het helaas niet gelukt om het buddyproject op te zetten. Dit heeft deels 

te maken met het feit dat we te laat begonnen waren, waardoor het niet meer gerealiseerd kon 

worden. We hebben besloten om het buddyproject volgend semester opnieuw op te zetten. 

We hebben hiervoor een interesseborrel gehouden op 15 december en ook internationale 
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studenten uitgenodigd via het IOSS. De opkomst was goed, maar er waren geen internationale 

studenten. We zullen op 20 februari een interesse lunch houden in de pauze. We hopen dan 

zowel Nederlandse als internationale studenten te trekken.  

 

2.5 Arbeidsmarkt  

Afgelopen jaar hebben voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van 

arbeidsmarktoriëntatie. We hebben gekeken naar de mogelijkheden voor een 

carrièretijdschrift voor de sociale wetenschappen (een idee van Lieve Heijsters). In dit 

tijdschrift zouden dan verhalen van alumni komen over hun werk en ervaringen en tips m.b.t. 

arbeidsmarktoriëntatie. Uiteindelijk zijn we na gesprekken met de universiteit tot de conclusie 

gekomen dat dit op dit moment niet haalbaar is. We hebben ook gekeken naar de 

mogelijkheden voor een arbeidsmarktdag.  

We denken dat dit voor volgend academisch jaar haalbaar is. We zullen hiervoor een plan 

schrijven en bespreken met de faculteit. In het geval dat de faculteit hiermee akkoord gaat, 

zullen we op zoek naar geïnteresseerden en zullen we een commissie vormen. Het plan is dat 

deze commissie een arbeidsmarktdag in het volgend academisch jaar gaat organiseren.  

 

 

2.6 Naamsbekendheid  

Dit bestuursjaar is als nieuw beleidsdoel gesteld het bekend maken van Kompanio onder 

leden van lidverenigingen en begunstigers. Om dit te bereiken is een kennismakingsborrel 

georganiseerd op donderdag 15 december in de gemeenschappelijke huiskamer van TvA6. 

Hier werd een openingspraatje gehouden over Kompanio en konden vragen gesteld worden 

aan de bestuursleden. De bestuursleden waren herkenbaar aanwezig in shirts met daarop het 

logo van Kompanio, de namen en functies van de bestuursleden. Verder was er een 

‘Like=bier’-actie, waarbij aanwezigen een drankje kregen wanneer ze de facebookpagina een 

like gaven. Dit draagt bij aan de bekendheid en het bereik van de facebookpagina van 

Kompanio. De kennismakingsborrel was een geslaagde eerste activiteit van Kompanio, er 

waren ongeveer 40 personen aanwezig. Momenteel slaagt het bereiken van internationale 

studenten, die dus niet persé zijn aangesloten bij de lidverenigingen, nog niet naar behoren. 

Gekozen is het komende half jaar hier meer op te gaan focussen, bijvoorbeeld door het zelf 
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mailen van internationale studenten. Hiervoor zal contact gehouden worden met het IOSS.  

 

Hoofdstuk 3. Financieel halfjaarverslag 

 

  Baten 
Begrote 
baten Lasten Begrote lasten Resultaat 

Begroot 
resultaat Verschil 

Contributie 300 300 0 0 300 300 0 

S-feest 0 5500 0 3000 0 2500 -2500 

Bank 0 0 0 100 0 -100 100 

Promotie 17,20 0 71,91 100 -54,71 -100 45,29 

Arbeidsmarkt 0 0 0 100 0 -100 100 

Onvoorziene 
kosten 0 0 0 60 0 -60 60 

Reservering 0 0 0 2240 0 -2240 2240 

Totaal 317,20 5800 71,91 5600 245,83 200 45,29 

 

 

Toelichting  

De contributie van €50 is door alle lidverenigingen betaald, waardoor het begrote resultaat 

van €300 is behaald. 

Voor het S-feest zijn nog geen uitgaven gedaan. Het S-feest zal plaatsvinden op 12 april, 

daarom hebben we nu nog geen inkomsten. Het resultaat is daarom €0, dit verschilt €2500 

met het begrote resultaat. 

De kosten bij promotie zijn voor hapjes en het eerste gratis drankje van de borrel op 15 

december voor mensen die de Facebook pagina van NKSW Kompanio hadden geliked. 

Er zijn nog geen bank kosten gemaakt. Er kan pas een bankrekening worden geopend als 

Kompanio staat inschreven bij de KvK, dit is tot op heden nog niet geslaagd. 

Er is €100 begroot voor de arbeidsmarkt. Echter heeft het bestuur besloten om dit jaar geen 

arbeidsmarktoriëntatie evenement te organiseren, maar om een concreet plan te maken voor 

een evenement voor volgend jaar. De kosten voor de arbeidsmarkt zullen dus €0 betalen. Het 

verschil met de begroting is €100.  

Er zijn nog geen onvoorziene kosten geweest. Het verschil met de begroting is €60. 

We hebben nog geen opbrengsten van het S-feest, dus we hebben nog geen reservering van 

€2240 gemaakt.  
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Hoofdstuk 4. Bestuurlijke indeling 

De voormalig secretaris van Studievereniging Umoja, Mara Wesselink, heeft doen besluiten 

om definitief haar functie bij Umoja neer te leggen. Dit wegens persoonlijke 

omstandigheden. Dit leidt automatisch tot haar dechargering bij N.K.S.W. Kompanio, tevens 

als secretaris. De huidige voorzitter van Umoja, Thamar Hendriks, heeft sinds het aftreden 

van Mara haar taken al deels overgenomen. Om deze reden zullen wij Thamar Hendriks aan 

de ALV voordragen als nieuwe secretaris van Kompanio.  

 

Hoofdstuk 5. Losstaand bestuur  

 

In het afgelopen halfjaar hebben we ervaren dat de combinatie van een bestuursjaar bij een 

studievereniging en het besturen van Kompanio niet altijd even soepel werkt. Dit heeft te 

maken met het feit dat je als bestuurder van een studievereniging al snel denkt en redeneert 

vanuit de belangen en gedachtes van je studievereniging. Daarnaast kost het opzetten en laten 

groeien van een nieuwe vereniging veel tijd. Tijd die we als bestuurders niet hebben naast de 

taken die we bij onze studieverenigingen al hebben, Op basis daarvan hebben we besloten om 

bestuursleden te werven voor een losstaand bestuur. Het plan is om vanaf komend collegejaar 

hier al mee te beginnen. We verwachten met deze vacatures een doelgroep aan te spreken die 

graag iets naast zijn/haar studie doet, maar niet perse een grote affiniteit heeft met zijn/haar 

studievereniging en niet zit te wachten op een bestuurstaak waar je bijna fulltime mee bezig 

bent. 

Om te voorkomen dat de invloed van de lidverenigingen afneemt, leggen we het volgende 

bestuur een aantal HR wijzigingen voor. Zo moet er voor iedere lidvereniging een 

contactpersoon zijn binnen Kompanio en moet daar periodiek, bijvoorbeeld ieder kwartaal, 

mee worden overlegd over de voortgangen en de samenwerking. Daarnaast zal er ieder 

kwartaal een ALV gehouden moeten worden om ook via deze weg de invloed van 

studieverenigingen in de koepel te waarborgen. 


