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Voorwoord 
Beste leden,  

De tijd vliegt voorbij en op het moment zitten we al op de helft van het verenigingsjaar. 

Dat betekent tevens dat wij al op de helft zitten van ons bestuursjaar. In dit 

halfjaarverslag willen wij dan ook terugblikken en reflecteren op de afgelopen maanden 5 

en vooruitkijken naar het komende halfjaar. Sinds september hebben we al veel mooie 

momenten samen beleefd. Mede dankzij de harde inzet en het enthousiasme van alle 

commissies hebben we mooie activiteiten weten te organiseren en als vanouds 

memorabele momenten beleefd met elkaar. Bovendien heeft de GSV een nieuw officieel 

verenigingslogo, wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van onze website en beschikt 10 

de GSV-kamer inmiddels over een bank!   

Het begin van dit collegejaar stond voornamelijk in het teken van versoepelingen 

van het coronabeleid. Helaas volgden vanaf november enkele aanscherpingen en zaten 

we in december en januari weer gedeeltelijk in een lockdown. Op het moment van 

schrijven zijn de coronamaatregelen gelukkig aan het afnemen en lijkt het erop dat het 15 

tweede semester vooral in het teken zal staan van (eindelijk) terug naar het oude 

normaal. Ondanks de aanscherpingen van de coronamaatregelen blikt het bestuur 

tevreden terug op het afgelopen halfjaar. We hebben elkaar eindelijk weer in grote 

getalen kunnen treffen op activiteiten en ledenuurtjes, hetzij op de GSV-kamer of buiten 

op anderhalve meter. Daarnaast heeft er een prachtige Kleine Reis naar Trier plaats 20 

kunnen vinden en is de opkomst op borrels ongekend hoog.  

 Toch dient men in deze sfeer van positiviteit ook kritisch te blijven. In dit 

Halfjaarverslag is daarom onze reflectie terug te lezen op het reilen en zeilen van de 

vereniging, maar vooral op onszelf als bestuur. Daarom nodigen wij jullie van harte uit 

om ons Halfjaarverslag te bekijken en vooral je eigen mening te doen laten gelden op de 25 

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Met goede hoop en een beetje geluk aan onze 

zijde kijken wij ontzettend uit naar het tweede deel van dit verenigingsjaar, want ‘jij weet, 

wij zijn (nog steeds) daar’.  

 

Met hartelijke groet,  30 

Imke, Bram, Charlotte, Sam, Kees en Maura  

het achtendertigste bestuur der Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur  
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Algemeen  

Algemene Ledenvergaderingen 

Het afgelopen halfjaar hebben er drie Algemene Ledenvergaderingen (ALV) 

plaatsgevonden: de beleids-ALV, de Algemene Jaarvergadering en een ALV over de 

lidmaatschapskaarten, de website en de logowijziging. Het bestuur is tevreden over de 5 

opkomst bij deze ALV’s, zelfs de online ALV in december was redelijk goed bezocht, ook 

door eerstejaars. Het bestuur is tevreden met de representatie van commissies door 

aanwezigheid van commissiehoofden of een afgevaardigde van iedere commissie, maar 

is ook van mening dat hier nog terrein te winnen valt. Het bestuur wil komend halfjaar 

hier meer aandacht aan besteden door de commissiehoofden hier nogmaals op aan te 10 

spreken. Daarnaast heeft het bestuur getracht ALV’s zo toegankelijk mogelijk te maken 

voor iedereen, door zowel de agenda als de schutbladen met de samenvatting van de 

agendapunten in het Engels aan te bieden. Het bestuur hoopt dat het komende halfjaar 

de ALV’s weer fysiek plaats kunnen vinden en wil daarbij ook kijken naar de 

mogelijkheden om de aanwezigen te trakteren op een drankje na de ALV (mits de 15 

coronamaatregelen dit toestaan).  

Alumni  

Het afgelopen halfjaar zijn de Voorzitter en het Algemeen bestuurslid Externe 

Betrekkingen bezig geweest met het opzetten van een alumnidag. Door het aanscherpen 

van de coronamaatregelen is dit echter een beetje stil komen te liggen. Op het moment 20 

van schrijven worden de plannen weer opgepakt en is het plan dat er 23 april een 

alumnidag wordt georganiseerd. De Voorzitter is tevens met de opleidingsvoorzitter in 

gesprek gegaan omtrent het contact met alumni en de mogelijkheden voor activiteiten. 

Het bestuur hoopt dat er een geslaagde alumnidag kan plaatsvinden komend halfjaar. 

 25 
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COVID-19  

De coronapandemie is helaas nog steeds niet tot een einde gekomen. Hoewel de 

vereniging in het begin van het jaar weer vrij veel kon doen en er zelfs weer een feest 

georganiseerd is, ging het land gaandeweg weer iets meer op slot. Omdat het bestuur 

vanzelfsprekend handelt naar de maatregelen van de overheid, het RIVM en de 5 

universiteit, betekent dit dat het verenigingsleven nog steeds niet compleet als vanouds 

door heeft kunnen gaan. Gelukkig heeft het bestuur tot nu pas één online activiteit moeten 

organiseren, en zijn wij trots op de opkomst bij deze activiteit. Wij hebben hier echter het 

geluk gehad dat deze strenge lockdown in de tentamenperiode viel, een tijd waarin de 

vereniging toch al niet zo veel activiteiten organiseert. Wij hopen het enthousiasme van 10 

de leden in stand kunnen blijven houden voor een volgende online activiteit, mocht dit 

nodig zijn. Het bestuur heeft geprobeerd om creatief te blijven denken en dit ook aan de 

commissies mee te geven. Zo hebben wij ledenuurtjes in grote lokalen gehouden (of zelfs 

buiten, indien het weer het toestond), zodat er afstand gehouden kan worden tussen de 

leden, aangezien de GSV-kamer hiervoor te klein is. 15 

 Er zijn, onvermijdelijk, momenten geweest waar bleek dat iemand een positieve 

(zelf)test had na een activiteit. Om de veiligheid van de leden te waarborgen, hebben wij 

na melding van deze testen een bericht in de PR-groep geplaatst, waarin we iedereen op 

het hart drukten om zich te laten testen en uit te kijken. Om de privacy van leden te 

waarborgen, vertelden wij niet wie de persoon in kwestie was. Gelukkig is een complete 20 

brandhaard bij de GSV vermeden. Hoewel het bestuur vindt dat zij goed heeft gehandeld 

in de gevallen van besmettingen, had zij hier in het begin al een plan voor moeten 

bedenken. Dit had stress op de momenten zelf voorkomen. 

 De breuk tussen de oudere- en jongerejaars is helaas nog niet helemaal 

opgeheven. Hoewel de eerstejaars ontzettend enthousiast zijn en vaak naar activiteiten 25 

komen, blijkt dat tweedejaars nog iets te weinig houvast hebben binnen de vereniging. 

Het bestuur is hierover aangesproken door de studieadviseur en geeft dan ook toe hier 

niet alles aan gedaan te hebben. In het volgende semester willen wij, eventueel in 

samenwerking met de Tweedejaarscommissie, proberen nieuwe ideeën te bedenken om 

tweedejaars te enthousiasmeren. 30 
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Duurzaamheid  

Het bestuur wil dit jaar aandacht besteden aan klimaatverandering door te trachten de 

vereniging te verduurzamen. Daarvoor zijn in het beleidsplan drie concrete plannen 

opgesteld en daarnaast wil de vereniging een duurzame representatie opbouwen bij haar 

leden en naar buiten toe.          5 

 Ten eerste werd het plan opgesteld om dit jaar te reizen met een duurzaam 

vervoermiddel en vliegen te ontmoedigen. Bij de Kleine Reis is dit uiteraard gelukt, ook 

omdat het vanzelfsprekend is dat er bij de Kleine Reis met de bus (of uitzonderlijk met de 

trein) wordt gereisd. De Grote Reis zal dit jaar gaan naar Wenen en Budapest, waarbij er 

met de nachttrein en de bus wordt gereisd. Niet alleen zorgt dit ervoor dat de vereniging 10 

duurzamer reist, ook levert dit een subsidie op via het SOFv en StudentLife. Op de 

totstandkoming van deze reisplannen zal bij het kopje Reiscommissie verder worden 

ingegaan.          

 Ten tweede is dit jaar bij inschrijfformulieren de optie ‘vegetarisch’ vervangen 

door de optie ‘vlees’. Veel activiteiten waarbij dit kon worden toegepast hebben we niet 15 

gehad, maar bij de activiteiten waarbij dit wel het geval was, is dit tot op heden gebeurd. 

Het bestuur is dan ook van mening dat deze kleine, subtiele verandering met name op het 

punt van representatie een goede zet is geweest.      

 Ten derde wil het bestuur meer aandacht vragen voor hergebruik van spullen bij 

activiteiten door een inventarisatielijst op te stellen die inzichtelijk is voor alle 20 

commissies. Deze lijst is recent afgemaakt en gedeeld met de commissies en hier kan in 

het tweede halfjaar en de toekomst van de vereniging gebruik van worden gemaakt. Het 

bestuur heeft de indruk dat er dit jaar niet onnodig veel kosten zijn gemaakt bij de 

aanschaf van nieuwe benodigdheden voor activiteiten. 

 25 
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Inclusiviteit  

Inclusiviteit en diversiteit blijft een belangrijk punt voor dit bestuur en wij hebben 

afgelopen halfjaar dan ook zeker ons best gedaan om dit binnen de vereniging 

bespreekbaar te maken. Wij blijken niet de enige vereniging te zijn met dit idee, want bij 

verscheidene SOFv ALV’s is er ook al aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo kan het 5 

bestuur terecht bij het Diversity Office van de Radboud Universiteit. 

 Van de activiteiten die het bestuur en de Onderwijs- en Lezingencommissie wilden 

wijden aan dit soort thema’s is er echter pas één geweest. Dit filmcollege, ter ere van Black 

History Month, werd gegeven door een van onze leden en werd door een grote groep 

bezocht. De commissie en het bestuur hopen dan ook dat dit ook zal gelden voor de 10 

komende activiteiten. Er is sprake van overleg met het Historisch Institutioneel 

Tijdschrift over een editie compleet gewijd aan diversiteit. De hoofdredacteur reageerde 

op de vraag of dit leuk was enthousiast, omdat zij toevallig hetzelfde idee had. De precieze 

ontwikkelingen worden op dit punt nog besproken, maar de editie van maart zal een 

dergelijk thema krijgen. 15 

 Hoewel activiteiten wijden aan maatschappelijke thema’s een eerste stap is, is er 

nog veel te leren. Het bestuur staat dan ook ten alle tijden open om zich verder te 

verdiepen in kwesties van inclusiviteit en diversiteit en zal ook nauw contact houden met 

de instellingen van de universiteit die zich hier ook over bekommeren, in de hoop dat wij 

nieuwe dingen leren en de GSV nog toegankelijker kunnen maken voor alle leden. 20 

  



8 
 

Internationalisering  

De internationalisering houdt steevast aan. Nu we een half jaar verder zijn, merkt het 

bestuur op dat er meer actieve internationale leden zijn dan in voorgaande jaren. Niet 

alleen de Internationaliseringscommissie, maar ook de Concertcommissie, SGN-

werkgroep, Social-Mediacommissie, Podcastcommissie en de HInT-redactie bestaan nu 5 

voor een deel uit internationale studenten. Het Algemeen bestuurslid Interne 

Betrekkingen heeft tijdens één-op-ééngesprekken met de commissiehoofden tot zijn 

genoegen kunnen constateren dat er vrijwel geen problemen zijn geweest met het 

internationaliseren van deze commissies. Vergaderingen worden in het Engels gehouden 

en zelfs wanneer er niet over commissiegerelateerde zaken gesproken wordt voor de 10 

vergadering, is dit altijd in het Engels, zodat leden die geen Nederlands spreken zich niet 

buitengesloten voelen. De opkomst van internationale studenten op activiteiten blijft 

echter wankel. 

 Er zijn verscheidene internationale studenten geweest die het bestuur hebben 

aangesproken over de veranderde volgorde waarop wij de PR-berichten vertonen. Zij 15 

zeiden dat deze verandering, hoewel grotendeels symbolisch, hen het gevoel geeft er 

meer bij te horen. Zij gaven aan zich minder te voelen als een nagedachte, maar als een 

groep die er oprecht bij hoort.  

  Hoewel er in het begin veel internationals op activiteiten waren en er zelfs niet-

Nederlandse studenten mee op Kleine Reis gingen, merkt het bestuur dat deze 20 

aanwezigheid met de maanden steeds meer af begint te nemen. Wij zullen proberen het 

enthousiasme van deze groep leden opnieuw aan te wakkeren, want het zou zonde zijn 

als zij zich weer buiten de boot beginnen te voelen. Een van de manieren waarop we dit 

nu al doen en het komende halfjaar vol blijven houden is het organiseren van activiteiten 

in het Engels. In de regel vraagt het bestuur van de commissies dat hun activiteiten in het 25 

Engels plaatsvinden. 
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Lidmaatschapskaarten  

Het bestuur heeft in haar beleidsplan opgesteld om verder te gaan met de 

lidmaatschapskaarten, maar af te stappen van het stickersysteem. Het alternatief dat het 

bestuur had opgesteld bleek echter niet voldoende effectief te zijn en zorgde voor meer 

problemen waardoor de distributie en daardoor ook het gebruik van de 5 

lidmaatschapskaarten het eerste halfjaar niet optimaal is verlopen. Het bestuur ziet in dat 

een belangrijke oorzaak hiervan is geweest dat de kaarten met de stickers niet zijn 

uitgedeeld aan de nieuwe leden op de introductiemarkt, iets wat aankomend jaar als 

advies meegegeven kan worden aan het aankomend bestuur. Daarnaast zal het bestuur 

het komende halfjaar de lidmaatschapskaarten zónder stickers gebruiken om zo een 10 

nieuwe cyclus te starten, waarbij het volgende bestuur de pas met één gekleurde sticker 

zal gebruiken. Het bestuur zal tevens de stickers bestellen voor het 39ste bestuur.  

 Het bestuur heeft op haar vorige ALV het plan opgesteld om onderzoek te doen 

naar een online lidmaatschapskaart achter het portal van de website. Wanneer dit plan is 

opgesteld zal het bestuur dit presenteren aan het volgende bestuur. Zij zullen verdergaan 15 

met de fysieke pas met het stickersysteem en de keuze maken voor het volgende bestuur 

om over te stappen op een online pas, verder te gaan met het stickersysteem óf een 

hybride systeem te gaan gebruiken.        

 Concluderend wil het bestuur aanmerken dat het dit jaar niet goed is verlopen met 

de lidmaatschapskaarten, met name de distributie hiervan aan de (nieuwe) leden, en dat 20 

dit zonde is. Deze ervaring wil het bestuur meenemen om het beleid rondom de 

lidmaatschapskaarten van aankomend collegejaar te verbeteren.  

Privacy  

De Secretaris heeft zich in de afgelopen paar weken verdiept in de wet-AVG. Samen met 

de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie verantwoordelijk voor de wet, gaat de 25 

Archiefcommissie (ArCo) aan de slag om uit te zoeken wat er met oude foto’s in het 

archief gedaan kan worden. Uit het eerste telefoongesprek is gebleken dat er inderdaad 

mogelijkheden zijn om deze foto’s te publiceren. Dit was immers het doel van het project 

‘GSVerleden’, dat eerst verdoemd bleek te zijn tot de vergetelheid. Echter, met deze 

nieuwe hoop, zit er alsnog potentie in het de project voor het komende semester. Dit is 30 

dan ook het project waar de Archiefcommissie zich op zal focussen in de komende 

maanden.            
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 Tot slot verloopt de archivering van vergaderstukken niet helemaal moeiteloos. 

Commissies leveren weinig aan, maar de Archiefcommissie ArCo gaat trachten dit 

probleem te verhelpen. Hoe dit vorm gaat krijgen, zal tijdens een latere vergadering door 

de Archiefcommissie bepaald worden. De inventarisering van het archief werkt echter 

wel naar behoren.     5 

 

Raad van Advies  

Het bestuur kijkt positief terug op de samenwerking met de Raad van Advies het 

afgelopen halfjaar en kijkt uit naar de samenwerking voor het komende halfjaar. 

Daarnaast zijn het bestuur en de RvA in gesprek gegaan over de functie van 10 

vertrouwenspersoon, die inmiddels verder is uitgewerkt en ook vermeld staat op de 

website. Bij het kopje Welzijn wordt hier verder op ingegaan.  

Representativiteit 

Het bestuur heeft in het afgelopen halfjaar gepaste kleding aangeschaft en deze op 

passende momenten aangetrokken, zoals op de borrels in de eerste twee maanden van 15 

het nieuwe studiejaar. Naarmate de maanden verstreken, heeft het bestuur de 

bestuurskleding ingeruild voor vrijetijdskleding, omdat er anders een nadruk wordt 

gelegd op het verschil tussen bestuur en haar leden. Het bestuur doet echter nog wel 

bestuurskleding aan naar bijvoorbeeld ALV’s, promoties, oraties, en constitutieborrels.  

 20 

Welzijn 

Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur getracht studenten te blijven ondersteunen in 

hun welzijn. Onder andere door het organiseren van laagdrempelige activiteiten tijdens 

tentamenweken. Zo is in de tentamenweek na de eerste periode is er een 

spelletjesmiddag georganiseerd. Door de toenemende coronamaatregelen kon er de 25 

afgelopen tentamenweek helaas geen activiteit plaatsvinden tijdens de tentamenweek. 

Het bestuur heeft geen online activiteit gepland tijdens de tentamenweek, omdat zij 

hoopte dat fysieke activiteiten weer mogelijk waren aan het einde van de tentamenweek 

en zich daar op wilde richten. 

 Zoals al is besproken bij het kopje Raad van Advies heeft het bestuur ook de functie 30 

van vertrouwenspersoon verder uitgebreid het afgelopen halfjaar. Op het moment zijn er 

drie leden van de Raad van Advies aangesteld als officieel vertrouwenspersoon, één van 
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deze drie leden is tevens specifiek gericht op de internationale studenten van de 

vereniging. Op de website is meer informatie te vinden over de vertrouwenspersonen. 

Het komende halfjaar wil het bestuur tevens de functie van vertrouwenspersoon van de 

RvA nog extra promoten onder de vereniging door hier PR voor te maken.  

  5 
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Boekhouding  

Bank  

Het bestuur heeft naar mogelijkheden gekeken om over te stappen naar een nieuwe en 

vooral duurzame bank. Verschillende banken werden in acht genomen die hoog uit de 

Eerlijke Geldwijzer kwamen. De Eerlijke Geldwijzer is een organisatie die de duurzame 5 

investeringen van banken, verzekeringen en pensioenfondsen toetst aan verschillende 

thema’s. De banken die hier hoog waren aangeschreven waren de Triodos Bank, De 

Volksbank en Bunq (alleen de zakelijke greencard). De Volksbank is de koepel voor ASN, 

SNS en Regiobank. Onze voorkeur lag bij ASN, echter bood deze bank geen zakelijke 

rekeningen aan. Triodos Bank is voorgaande jaren ook overwogen, echter biedt deze 10 

bank geen creditcard. Daarnaast gebruikt zustervereniging UHSK deze bank en zij waren 

ook niet blij met de hoge kosten die de bank met zich meebracht.  

Onze volgende optie is SNS-bank. Deze bank heeft echter een tijdelijke stop voor 

zakelijke rekeningen. Wij hebben besloten deze bank te kiezen met oog op duurzaamheid, 

kosten en faciliteiten. We hebben de drie banken qua kosten en faciliteiten met elkaar 15 

vergeleken en vanuit deze vergelijking lag onze voorkeur bij SNS. Er is contact met SNS 

waarin we gevraagd hebben naar een tijdsindicatie. deze kunnen zij ons vooralsnog niet 

bieden. In de aankomende maanden zal vaker contact gezocht worden met de bank. Het 

bestuur heeft wel een deadline voor zichzelf gezeten, vanaf dat punt zal het bestuur het 

plan van de bankenwissel doorgeven aan het toekomstige bestuur. Deze deadline ligt op 20 

het einde van april. SNS heeft zelf een overstapservice waar wij als vereniging gebruik 

van kunnen en willen maken om de overstap makkelijker te maken.  

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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Basisbudgetten  

Dit jaar is het systeem van begrotingen en resultatenrekeningen weer aangehouden voor 

de commissies. Deze zijn iedere periode netjes gemaakt door de 

commissiepennningmeesters. De Penningmeester heeft iedere 

commissiepenningmeester in het begin van het jaar gesproken, waar zij uitleg heeft 5 

gegeven over de periodebegrotingen, de jaarbegroting en de resultatenrekeningen. 

Commissiepenningmeesters hebben tijdig hun resultatenrekeningen en 

periodebegrotingen ingeleverd en laten controleren door de Penningmeester en deze 

eventueel nog aangepast. Er is wel maatwerk geleverd voor commissies die minder 

activiteiten organiseren, zoals de Publieksgeschiedeniscommissie die drie activiteiten in 10 

het jaar organiseert en niet iedere periode een activiteit organiseert. Ook de Feest- en 

Borrelcommissie heeft het gala moeten verplaatsen. Daarnaast heeft de 

Eerstejaarscommissie een wissel van commissiepenningmeester gehad in het begin van 

het jaar gehad waardoor de commissie uiteraard meer heeft gekregen om een jaar- en 

periodebegroting op te stellen. De Penningmeester is bereikbaar gebleven tijdens de 15 

eerste helft van het jaar maar heeft gemerkt dat de commissiepenningmeesters hier niet 

veel gebruik van gemaakt hebben. Zij gaat ervan uit dat het goed gaat bij de 

commissiepenningmeesters maar blijft poolshoogte nemen, ook via de 

bestuursverantwoordelijke van de commissie.  

Betalingen 20 

Dit jaar zijn alle transacties giraal voltrokken, net zoals het bestuur voor ogen had. Deze 

manier van betalen blijft het veiligst en het praktisch voor de vereniging. Het bestuur had 

gehoopt de nieuwe website bij ingang van de tweede helft van het jaar te kunnen inzetten, 

maar deze is echter nog niet online omdat deze via een ALV goedgekeurd moest worden. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de website en het bestuur hoopt zo snel mogelijk 25 

via de website en Mollie Payments betalingen te voltrekken. Het bestuur heeft besloten 

dat leden de optie krijgen om via een bankoverschrift te betalen, als de kosten van een 

activiteit 5 euro of lager liggen. Dit is in verband met de transactiekosten van het Mollie 

Payments systeem die op 0,29 per transactie liggen als men via Ideal betaald. 
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De Penningmeester heeft dit jaar leden meermaals moeten contacteren omdat 

leden niet betaalde voor activiteit. Op dit moment zijn er nog steeds leden die nog niet 

betaald hebben. De Penningmeester blijft contact met hen opzoeken en zal hen indien 

nodig aan het einde van het jaar op de debiteurenlijst zetten.  

Conscribo 5 

Conscribo werkt goed. De Penningmeester is er echter wel achter gekomen dat een 

papieren boekhouding wettelijk overbodig is wanneer er een online boekhouding wordt 

bijgehouden. Zij is dan ook van plan de papieren boekhouding stil te leggen en alleen 

online verder te gaan. Bestuursleden hebben al een hoge werkdruk en dit kan een 

verlichting zijn in het werk van de huidige en toekomstige Penningmeesters van de 10 

vereniging. Om te voorkomen dat de boekhouding verloren zal gaan zal er via de functie 

Visueel Exporteren op Conscribo een papieren backup worden geprint aan het einde van 

het jaar. De Penningmeester zal ook periodiek een online versie downloaden en opslaan. 

Daarnaast zullen inschrijflijsten vooralsnog papier worden geprint ter controle voor de 

Kascommissie en de Penningmeester zelf.  15 

Kascommissie  

De Penningmeester heeft twee controles met de kascommissie uitgevoerd. De 

samenwerking met de kascommissie is altijd prettig en constructief verlopen. De 

kascommissie heeft ervoor gezorgd dat de boekhouding tot nu toe netjes is verlopen. de 

dingen die de Penningmeester niet zijn opgevallen heeft de kascommissie wel 20 

opgevangen en daardoor is de boekhouding nu compleet, waarvoor dank.  
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Commissies 

Acquisitiecommissie  

De Acquisitiecommissie heeft zich het eerste halfjaar op haar twee taken toegespitst. 

Allereerst het creëren en aanbieden van originele GSV-merchandise. De plannen voor de 

nieuwe kleding liggen op tafel en zullen zo spoedig mogelijk in werking worden gezet. 5 

Daarnaast is er een aantal kleinere ideeën voor merchandise geweest waarvan een aantal 

nog in de toekomst verwezenlijkt zullen worden, waaronder ook nieuwe originele 

‘weggeefmerchandise’. De GSV-mutsen met daarop Excalibur en het zwaard waren een 

succes; er zijn maar liefst dertig stuks besteld door de leden van de vereniging.  

 Naast de merchandise is de commissie bezig geweest met het kijken naar nieuwe 10 

contacten, samenwerkingen en andere deals. De commissie begon wat stroef aan het jaar 

met als gevolg dat dit wat tijd kostte om echt te gaan draaien, maar inmiddels zijn er al 

aardig wat oude deals verlengd en nieuwe deals gesloten; zoals met de BoulesBitesBar en 

LaserQuest. De commissie zal hier echter het tweede halfjaar nog meer om gaan focussen 

om nog meer lucratieve deals te sluiten, waarbij met name het oude contact met De Fuik 15 

bovenaan de lijst staat. 
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Activiteitencommissie  

De Activiteitencommissie heeft dit jaar weer bekende activiteiten kunnen organiseren 

zoals Gotcha!, Diner Rouler en de Triviant Competitie. De Triviant Competitie is echter 

alleen aangeboden aan Nederlandse leden omdat de vereniging niet in het bezit is van 

een Engelse versie van Triviant Pursuit. Het bestuur heeft besloten een Engelse versie 5 

aan te schaffen zodat in de toekomst de activiteit ook toegankelijk is voor niet-

Nederlandse studenten. Het welbekende Beerpong Toernooi is wegens praktische zaken 

verzet naar de tweede helft van het jaar. Ook heeft de commissie een succesvolle vrije 

activiteit georganiseerd: Karaoke. Bij deze activiteit heeft de commissie haar flexibiliteit 

in verband met de coronamaatregelen getoond. Wegens eerdere sluiting van de horeca 10 

heeft de commissie snel contact opgepakt met de locatie waar de karaoke zou 

plaatsvinden en er hierdoor voor gezorgd dat de activiteit met succes doorgang kon 

vinden. Daarnaast is de commissie al tijdig begonnen met het zoeken naar een locatie van 

het Ledenweekend zodat de locatie alvast vastligt en aan verdere voorbereidingen 

begonnen kan worden. Echter blijkt in de praktijk dat een locatie regelen lastig is, ook 15 

met oog op de corona maatregelen en sommige locaties groepen studenten liever niet als 

gast wil ontvangen. Daarentegen is het de commissie gelukt een locatie te regelen voor 

het weekend. De commissie functioneert goed en er heerst een goede sfeer. 

Vergaderingen verlopen altijd soepel en de commissieleden zijn gemotiveerd.  

Archiefcommissie  20 

In het afgelopen halfjaar is er niet altijd evenveel door commissies aangeleverd aan het 

Archief, dus de Archiefcommissie zal in het komende semester een andere aanpak 

overwegen. In overleg met het bestuur zal hierover later een besluit genomen worden. 

De stukken van commissies die wel iets aanleverden, zijn  goed verwerkt door de 

commissieleden.          25 

 De Archiefcommissie is tevens aan de slag gegaan met de wet-AVG omtrent 

privacy en het publiceren van oude foto’s uit het archief. De eerste resultaten van 

telefonisch overleg met het AP zijn gunstig. In het komende halfjaar zal de commissie 

hiermee verder aan de slag gaan. Op de harde schijf van de vereniging staan tal van 

prachtige foto’s en oude vergaderdocumenten, waar de commissie hopelijk mee aan de 30 

slag kan gaan. 
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Concertcommissie  

De Concertcommissie draait dit jaar vollediger dan voorgaande twee jaren. Na een 

succesvolle muziekquiz en de werkacties op Festyland zit de motivatie er goed in en 

kwam de commissie na een tijdje stilgelegen te hebben weer samen in februari. De 

samenwerking binnen de commissie was even een punt van aandacht, maar na goede 5 

communicatie en een geslaagd commissie-uitje voelt de commissie elkaar beter aan en is 

de commissie goed gestructureerd aan de slag met de voorbereidingen voor het 

festivalseizoen. 

De Concertcommissie is dit jaar geïnternationaliseerd door de aanwinst van twee 

internationale commissieleden. Dit betekent dat de voertaal binnen de commissie Engels 10 

is. Alle commissieleden zijn goed met deze aanpassing omgegaan waardoor het gebruik 

van Engels goed is verlopen. 

Ten slotte waardeert de commissie het dat de begroting van de CoCo is aangepast 

en dat er nu op minder omzet geschat wordt dan voorheen het geval was. Dit zorgt ervoor 

dat er een minder hoge druk ligt op de commissie, waardoor de werksfeer fijner is. 15 
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Congrescommissie  

Tegen alle verwachtingen in, is de Congrescommissie als een feniks herrezen uit diens 

as; mede door de intense inspanningen van de voorzitter is de commissie volledig 

gevuld met enthousiaste leden.         

 De samenwerking tussen de vereniging en Ex Tempore gaat in principe goed, 5 

maar de communicatie zou beter kunnen. De sprekers druppelen langzamer binnen dan 

dat de commissieleden in het begin hadden verwacht. Wel is het een van de betere 

samenwerkingen die de commissie in de afgelopen drie jaar heeft gehad en loopt het 

onderling als een geoliede machine.        

 Het afgelopen halfjaar heeft de commissie een thema bedacht en al ruim de helft 10 

van de sprekers geregeld. In de komende maanden zal de commissie zich op de details 

van het congres richten, zoals de locatie, het eten en de tickets. Tot slot is er besloten om 

het congres grotendeels in het Engels te laten plaatsvinden. De commissie vindt het 

immers belangrijk dat internationale leden ook welkom zijn. 

 De afgelopen twee weken was er echter een kleine miscommunicatie over de 15 

algemene voertaal van het congres. Uiteindelijk bleek de boosdoener de gebrekkige 

communicatie van de bestuursverantwoordelijke te zijn. Na kort overleg was dit 

probleem echter al verholpen. 

          

Docent-Bijt-Hond commissie  20 

De werving voor de Docent-Bijt-Hond-commissie is voorspoedig verlopen, daar een 

aantal enthousiaste leden zich heeft aangemeld om deze mooie activiteit te organiseren. 

De activiteit staat gepland op 8 juni. Het bestuur hoopt dat de activiteit op dat moment 

fysiek plaats kan vinden. Zoals vermeld in het beleidsplan wil de commissie tevens 

kijken naar de mogelijkheden voor een hybride activiteit, wegens het succes van vorig 25 

jaar. De activiteit zal dit jaar tevens volledig in het Engels plaatsvinden.  
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Eerstejaarscommissie  

De Eerstejaarscommissie heeft al drie drukbezochte activiteiten georganiseerd. De 

Pizzaparty (ter vervanging van de eerstejaarsbarbecue), de ‘Jeu de Bourrel’ en de Pool-

activiteit waren alledrie een groot succes met een hoge opkomst van 

eerstejaarsstudenten. Helaas is de Ouderdag verplaatst naar 16 mei wegens de 5 

coronamaatregelen. De commissie hoopt dat tegen die tijd de Ouderdag weer als vanouds 

kan plaatsvinden. Door het verplaatsen van de Ouderdag naar periode 4 heeft er tegen de 

tijd van de HALV nog geen wisseling plaatsgevonden in het voorzitterschap van de EjCo, 

zoals gebruikelijk is. De voorzitter en bestuursverantwoordelijke zoeken nog naar een 

een oplossing hiervoor. Wellicht wordt er een nieuwe vice-voorzitter aangesteld. De 10 

opkomst bij de commissievergaderingen kan nog wat hoger, net als het enthousiasme en 

de inzet van sommige commissieleden. De voorzitter en de bestuursverantwoordelijke 

van de commissie willen hier het komende semester aan werken.  

Feest- en Borrelcommissie  

Helaas heeft de Feest- en Borrelcommissie, zelfs met de heropening van Nederland, nog 15 

steeds weinig te doen gehad. Gelukkig konden de openingsborrel en het openingsfeest 

doorgang vinden en mag er met recht gezegd worden dat dit twee hele succesvolle 

activiteiten zijn geweest, waar ontzettend veel mensen zijn op komen dagen. Helaas kon 

het Kerstgala, het kroonjuweel van de commissie, niet door gaan. In overleg met het 

bestuur heeft de commissie besloten om geen vervangende activiteit te organiseren, 20 

vooral omdat het budget voor het gala niet opgemaakt mocht worden, daar er een 

Lentegala wordt georganiseerd later in het jaar. Het bestuur en de commissie hopen dat 

de feesten van het komende halfjaar doorgang zullen vinden. Ook zijn er al 

vergaderingen geweest met andere verenigingen voor Inglorious en Proud 2B Faudt. 

Het eerste Inglorious feest, op 7 februari, heeft helaas niet door kunnen gaan vanwege 25 

de coronamaatregelen. 

 De commissie functioneert goed. Er hangt een gezellige sfeer en de leden - uit alle 

jaarlagen - kunnen het goed met elkaar vinden. Vergaderingen lopen soepel, zelfs 

wanneer er uitgeweid wordt naar een heel ander onderwerp. Alle leden zijn bereid 

taken op zich te nemen en deze worden ook altijd tot een succesvol einde gebracht. De 30 

voorzitter vervult haar rol uitstekend. Ze plant regelmatig vergaderingen en stelt 

duidelijk wat ze verwacht van de commissie. Bij problemen grijpt ze ook meteen in. 
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Historisch Institutioneel Tijdschrift  

Het Historisch Institutioneel Tijdschrift (HInT) vaart nog steeds een stabiele koers. De 

redactie is met vijf nieuwe leden gegroeid en komt meerdere keren per editie bij elkaar 

om de details van het blad uit te werken. De redactieleden schrijven leuke en 

interessante artikelen. Daarnaast zijn er nieuwe rubrieken bijgekomen, zoals recepten 5 

en sinds afgelopen jaar de Docenten-Top-10. Ook zijn sommige redactieleden 

Engelstalige artikelen gaan schrijven, zodat ook internationale studenten het HInT 

(gedeeltelijk) kunnen lezen. In afwachting van de vernieuwing van de website zal de 

redactie in het komende halfjaar afwegen welke knopen doorgehakt kunnen worden 

rond het HInTernet, zoals de doorgeefpen en activiteitenrecensies. 10 

Internationaliseringscommissie  

Zoals gehoopt, heeft de Internationaliseringscommissie nieuwe leden gekregen. Veel van 

deze nieuwe leden zijn internationals, wat de commissie nog meer een samenwerking 

maakt tussen Nederlandse en niet-Nederlandse leden van de vereniging. De commissie 

heeft tot nu toe drie activiteiten georganiseerd, die alle drie succesvol waren. Zo werd de 15 

lunch een smeltpot van verschillende keukens en kwamen er ook veel eerstejaars naar 

de spelletjesmiddag in het CultuurCafé. De pubquiz zat een beetje te vol, maar had als 

gevolg wel een redelijk gelijke balans tussen internationale en Nederlandse studenten. 

 Er is door het Algemeen bestuurslid Interne Betrekkingen aan de commissie 

gevraagd of zij een Ouderdag wilden organiseren voor internationals, maar hier waren 20 

zij niet enthousiast over. Dit kwam door de onhaalbaarheid om alle ouders uit het 

buitenland naar Nederland te krijgen, indien het college fysiek plaats zou vinden. Ook 

waren de leden van de commissie bang dat er te weinig animo voor zou zijn, en dat zij al 

die moeite voor niets zouden doen. Wel heeft de commissie een samenwerking met 

UNICEF op de planning staan. Zij waren blij met de kans om samen te werken met een 25 

activiteit, vooral ook omdat zij hopen zo Nederlandse en internationale studenten naar 

een InterCom activiteit te kunnen trekken. 

 De commissie zelf functioneert goed. Alle leden hebben plezier in wat ze doen, 

maar draven niet te veel door. Dat wil zeggen, ze houden de sfeer laagdrempelig en 

gezellig. Wel zijn er steken gevallen in het adviserende doel van de commissie. Er worden 30 

leuke activiteiten georganiseerd, maar de commissie wil meer promotie maken bij CEH-

studenten, omdat zij denkt dat deze studenten veel aan het advies van de InterCom 
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kunnen hebben. Hier zal het komende halfjaar meer aandacht aan besteed worden. 

Onderwijs- en Lezingencommissie  

De Onderwijs- en Lezingencommissie heeft dit jaar al relatief veel activiteiten 

georganiseerd, die gelukkig allemaal door konden gaan. De activiteiten hadden 

variërende opkomsten. Zo was het filmcollege ter ere van Black History Month een 5 

groot succes, en zijn er veel studenten en docenten op komen dagen bij het ESDG-café. 

Bij de Museumdag, waar veel inschrijvingen voor waren, zijn er echter maar twee leden 

op komen dagen. Dit was een enorme tegenvaller. De commissie hoopt het komende 

semester het succes van de afgelopen activiteiten te verhogen. Een van de komende “G-

cafés” zal gewijd worden aan de Nieuwe Tijd, naar een afspraak die wij gemaakt hebben 10 

met de opleiding om het enthousiasme voor dit tijdvak te vergroten. 

 De commissie functioneert met vallen en opstaan. Zo is een groot gedeelte van de 

commissie inactief bij het organiseren van de activiteiten en doen vooral de 

bestuursverantwoordelijke en voorzitter het meeste werk. De 

commissiepenningmeester is sinds dat hij verkozen is zelfs niet op komen dagen bij 15 

vergaderingen en activiteiten, en reageert niet op de pogingen van de commissie om 

contact met hem te maken. Als reactie hierop hebben de bestuursverantwoordelijke en 

voorzitter besloten hem van zijn taken te verlichten. De voorzitter zal tijdens de 

eerstvolgende vergadering ook vermelden dat het klopt dat commissiewerk vrijwillig is, 

maar dat er wel dingen van leden verwacht wordt als ze besluiten lid te worden van een 20 

commissie. Het bestuur hoopt dat de commissie in het tweede halfjaar beter gaat lopen 

en meer enthousiasme uitstraalt. 

Podcastcommissie 

De Podcastcommissie is het eerste halfjaar opgezet en van start gegaan met het 

oriënteren naar mogelijkheden om een GSV-podcast op te zetten. Het ambitieuze doel 25 

bestond om voor de kerstvakantie al een podcast online te hebben, maar dit is helaas niet 

gehaald. Desalniettemin heeft de commissie een volledig uitgewerkt plan voor haar 

eerste podcast op tafel liggen, alleen is deze nog niet opgenomen vanwege corona; een 

van onze gasten kon namelijk niet aansluiten bij de opnames waardoor we deze hebben 

moeten uitstellen. De Podcastcommissie hoopt zo snel mogelijk de opnames te gaan doen, 30 

waarna er geëvalueerd zal worden en verder zal worden gekeken naar hoe de podcast 
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het best in te vullen voor de leden. 

Publieksgeschiedeniscommissie  

De Publieksgeschiedeniscommissie heeft met een groot succes meegedaan aan 

024Geschiedenis in de Bastei. De commissie zelf was hier ook erg over te spreken. 

Daarnaast is de commissie druk bezig geweest met het Scriptiesymposium en gaat deze 5 

fysiek plaatsvinden in Theaterzaal C. Net zoals vorig jaar zal er een livestream van het 

event aanwezig zijn zodat men ook vanuit huis het symposium kan volgen. Er is contact 

met Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis gezocht voor een eventuele samenwerking. 

Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis stond hier positief tegenover en de commissie is 

op dit moment bezig met het plannen van een evenement in samenwerking met de 10 

organisatie.  

De commissie heeft hardwerkende leden die allen gemotiveerd zijn om bij 

vergaderingen, al dan niet online, aanwezig te zijn. Leden denken actief en kritisch mee 

met de organisatie en nemen snel taken op zich. De commissie is qua leden divers met 

masterstudenten tot een eerstejaars. Na de eerste activiteit heeft de commissie een 15 

nieuwe voorzitter gekregen, omdat de vorige voorzitter het te druk kreeg met andere 

taken. Met een nieuwe voorzitter en veel nieuwe leden functioneert de commissie 

uitstekend. 

 

 20 

Reiscommissie  

De Reiscommissie heeft eindelijk weer een reis kunnen organiseren. De Kleine Reis naar 

Trier was een groot succes op ieder vlak. De commissie functioneerde goed en de 

organisatie liet niets te wensen over. Omdat de voorbereiding voor de Kleine Reis al in de 

zomervakantie was begonnen, was er ruim de tijd voor de organisatie. Trier bleek de 25 

ideale plek te zijn om, terwijl de coronamaatregelen langzaamaan strenger werden, toch 

veel te kunnen doen.  

 Ten tijde van de organisatie van de Kleine Reis werd er ook al een begin gemaakt 

met de oriëntaties voor de Grote Reis. Het bestuur heeft hiervoor een aantal plannen in 

haar beleidsplan gezet, zoals het afraden om met het vliegtuig te reizen om 30 

klimaatbewust te reizen en aanspraak te maken op een grotere subsidie van StudentLife 

en het SOFv. Daarnaast hecht het bestuur veel belang aan inclusiviteit en wilde zij dat 
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veiligheid en openheid van bestemmingen mee zou worden genomen in de overweging. 

Deze beide plannen zorgden er echter voor dat de keuze voor bestemmingen werd 

gelimiteerd. De communicatie tussen het bestuur en de Reiscommissie over deze plannen 

had beter gemoeten. Deze gang van zaken zorgde ervoor dat de uiteindelijke bestemming 

voor de Grote Reis, Wenen en Budapest, pas veel later na de Kleine Reis werd gekozen. 5 

Hierdoor lag de Reiscommissie een tijd lang achter op het schema voor de organisatie 

voor de Grote Reis. 

 Het bestuur en de Reiscommissie zijn na deze slechte communicatie om tafel 

gegaan en hebben dit uitgepraat. De achterstand is op het moment zo goed als ingehaald; 

de meeste administratieve zaken voor de Grote Reis zijn geregeld. Door corona konden 10 

de inschrijvingen voor de Grote Reis dit jaar niet fysiek plaatsvinden, waardoor dit werd 

uitgesteld naar een online alternatief. Op het moment zijn er nog plaatsen over voor de 

reis en zal de commissie er alles aan doen om deze plaatsen nog te vullen.  

 Bij de organisatie van zowel de Kleine Reis als de Grote Reis is er goed rekening 

gehouden met de problemen die corona mogelijk met zich meebrengt. Zo is er bij alle 15 

boekingen rekening gehouden met annuleringsopties zodat er geen kosten hoeven te 

volgen wanneer de reis niet doorgaat. Voor de veranderende coronamaatregelen in de 

landen van bestemming van de Grote Reis heeft de commissie recent ook een 

‘coronacommissaris’ aangesteld binnen de commissie. 

 Op de Kleine Reis waren drie studenten van de CEH-track mee, waarvan er één 20 

niet uit Nederland kwam. Bij de Kleine Reis is er goed rekening gehouden met de 

internationalisering en is er waar nodig Engels gesproken. De student in kwestie heeft 

laten weten dat hij de moeite van de commissie alsook de medereizigers waardeert en is 

tevreden met de gang van zaken; deze student heeft zich ook ingeschreven voor de Grote 

Reis. 25 

 Als laatste denkt de Reiscommissie nog steeds aan het organiseren van een 

zomerreis in 2022, maar ligt de prioriteit duidelijk bij de organisatie voor de Grote Reis. 

Wanneer er ruimte blijkt voor het organiseren van een zomerreis, zal hier naar worden 

gekeken. 
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Social-Mediacommissie  

De Social Mediacommissie heeft moeite met opstarten. De voorzitter heeft veel moeite 

gestoken in het beschikbaar maken van Adobe Photoshop en Adobe Premiere Pro. De 

meerderheid van de commissieleden heeft deze nu op hun eigen laptop geïnstalleerd, 

waardoor het de komende periode mogelijk is om onafhankelijk aan het werk te gaan.  5 

 Naast de moeilijkheden omtrent de taken van de commissie, lijkt er ook een kleine 

vraag te zijn naar de opties die de commissie hen biedt. Dit wil de commissie oplossen 

door nogmaals contact te zoeken met andere commissiehoofden en hen voor te lichten 

over de mogelijkheden die de SoMeCo hen kan bieden.  

 Ten slotte wil de Social Mediacommissie kijken naar hoe de functie van de 10 

commissie voortaan beter belicht kan worden, door bijvoorbeeld bij grote evenementen 

als de Grote Reis en het kerstgala nadruk te leggen op het inzetten van de commissie.  

Sportcommissie  

De Sportcommissie heeft in het eerste semester meerdere geslaagde activiteiten 

georganiseerd. Na twee maanden heeft er een voorzitterswissel plaatsgevonden, met oog 15 

op een meer gestructureerde organisatie van activiteiten. Binnen de commissie is de sfeer 

goed en er is geen gebrek aan motivatie. De uitvoering van taken blijft een aandachtspunt, 

maar hier zit zeker verbetering in. Zo was het 80-jarige oorlog spel een groot succes en 

lijkt het de commissie leuk om meer van dit soort activiteiten te organiseren. Bovendien 

kijkt de SportCo ernaar uit om klassiekers als de Olympische Bierspelen terug te brengen 20 

in het tweede semester!  

Dit jaar zal de GSV helaas niet deelnemen aan de Batavierenrace. De oorzaak 

hiervan ligt bij de organisatie van de commissie en het gebrek aan ervaring met de 

Batavierenrace van de commissieleden. Hoewel de voorzitter van de SportCo de 

vereniging wel tijdig heeft ingeschreven, hebben we helaas het betaalmoment gemist. 25 

Doordat de commissie geen ervaring heeft met de Batavierenrace is er veel kennis 

verloren gegaan. Graag zou de commissie dit voor volgende jaren willen voorkomen door 

te kijken naar het opstellen van een draaiboek. Daarnaast zal de commissie een andere 

activiteit organiseren ter vervanging van de Batavierenrace.  
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Tweedejaarscommissie  

De Tweedejaarscommissie is afgelopen jaar voor het eerst opgericht. Het idee was om 

deze commissie één vrije activiteit te laten organiseren naast de Ouderdag voor de 

tweedejaars studenten. De vrije activiteit bestond uit een pubquiz in CultuurCafé. Hoewel 

de opkomst bij  deze activiteit niet naar verwachting was, was het wel een geslaagde 5 

activiteit. De  Ouderdag kon helaas niet plaatsvinden en is nu verplaatst naar 31 mei. De 

commissie hoopt dat tegen deze tijd een Ouderdag weer plaats kan vinden zoals normaal. 

Om deze reden is de commissie dus ook niet opgeheven na november, maar zal de 

commissie blijven bestaan tot na de Ouderdag. Wellicht dat er om deze reden nog een 

extra activiteit voor de tweedejaars georganiseerd kan worden door de TwejCo.  10 

 De commissie functioneert over het algemeen goed, al had de samenwerking 

rondom het organiseren van de Ouderdag beter gekund. De bestuursverantwoordelijke 

en de voorzitter hebben wat moeite gehad met starten, maar hopen in het tweede halfjaar 

hier verbetering in aan te brengen. Tevens hopen zij met de commissie beter samen te 

gaan werken zodat er een geslaagde Ouderdag georganiseerd kan worden.  15 
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Externe contacten  

LETO  

De ALV’s worden door het bestuur nog steeds trouw bezocht. Wel is het jammer dat 

aankondigingen van de algemene ledenvergaderingen nog steeds vrij kort dag komen, 

waardoor wij onze plannen voor bestuursvergaderingen en dergelijke nog laat moeten 5 

aanpassen. LETO fungeert dit jaar erg goed als adviesorgaan voor de letterenbesturen. Zo 

kunnen wij altijd bij hen terecht met vragen omtrent de coronamaatregelen. Ook 

waarderen wij de themarondes van LETO, omdat zij ons vaak inzichten geven over dingen 

waar wij nog niet over hadden nagedacht. 

Opleiding  10 

De Voorzitter heeft afgelopen halfjaar veel contact gehad met de opleidingsvoorzitter, 

onder andere om te praten over de relatie tussen de opleiding, de studenten en de GSV. 

De Voorzitter ervaart dit als een prettige samenwerking en is erg blij met de inzet en het 

enthousiasme vanuit de opleidingsvoorzitter en hoopt dit contact het komende halfjaar 

zo voort te kunnen zetten. De opleiding heeft tevens aangegeven te willen kijken naar 15 

meer samenwerking met de GSV, zoals bij het organiseren van activiteiten voor studenten 

vanuit de opleiding. Daarnaast zijn zowel de opleidingsvoorzitter als de 

departementsvoorzitter betrokken bij het organiseren van de alumnidag. Op het moment 

van schrijven zijn er helaas nog geen activiteiten georganiseerd waarbij docenten 

betrokken waren, dit omdat het Student-Docent-Voetbal uiteindelijk Student vs. Student-20 

Voetbal is geworden en het Scriptiesymposium en Docent Bijt Hond nog plaats moeten 

vinden.  

 De Voorzitter is tevens in contact geweest met een docent en met de 

opleidingsvoorzitter om samen te kijken naar de mogelijkheden voor het opzetten van 

een Student-Docent-Borrel. Vanwege de toegenomen coronamaatregelen het afgelopen 25 

semester zijn deze plannen helaas stil komen te liggen. De Voorzitter gaat deze plannen 

echter weer oppakken nu de maatregelen weer versoepeld zijn. Op dit moment staat de 

eerste StuDoBo gepland op 24 juni. De Voorzitter hoopt samen met een aantal docenten 

hiervoor een mooie opzet te maken, zodat die ook in de komende jaren gebruikt kan 

worden, wanneer de StuDoBo hopelijk als vaste activiteit kan worden georganiseerd een 30 

aantal keer per jaar. 
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 Twee bestuursleden zijn een samenwerking aangegaan met een docent van 

Nieuwe Tijd om het enthousiasme voor dit tijdvak te vergroten onder studenten. In 

overleg zullen er later dit jaar nog twee filmcolleges plaatsvinden over de vroegmoderne 

tijd en een van de G-cafés van de Onderwijs- en Lezingencommissie zal in het teken 

komen te staan van deze periode. 5 

SGN  

Aangezien de SGN-dag dit jaar in Nijmegen zal plaatsvinden, was het van groot belang om 

het SGN-bestuur weer nieuw leven in te blazen na een door corona minder succesvol jaar. 

Het SGN-bestuur van dit jaar is een enthousiaste groep waardoor er ambitieuze plannen 

zijn opgesteld om een website op te zetten en de aanwezigheid en het nut van de SGN te 10 

vergroten. Naast de SGN-dag in Nijmegen zal er in maart in Groningen een extra SGN-

activiteit plaatsvinden waarvan de organisatie tot op heden vlekkeloos verloopt. Als enige 

vereniging met twee afgevaardigden zien de Penningmeester en het Algemeen 

bestuurslid Externe Betrekkingen in dat zij voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn 

voor een goed SGN-bestuur en dat dit tot op heden zeer goed verloopt.   15 

     De SGN-werkgroep die is opgezet om de SGN-dag te 

organiseren is het eerste halfjaar goed aan het werk geweest om met name het formele 

deel van de dag vast te stellen. Met zes van de zeven sprekers bevestigd is dit succesvol 

verlopen. De werkgroep zal zich de komende maanden dan ook met name nog moeten 

focussen op de invulling van de rest van de dag, maar hier is nog genoeg tijd voor over. 20 

SOFv  

Het bestuur is zoals verwacht tevreden over de samenwerking met het SOFv. Vooral wat 

betreft de coronamaatregelen en het coronaprotocol dat zij opgesteld heeft, waar het 

bestuur veel aan heeft gehad.   
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Interne contacten  

Borrels  

De borrels kunnen dit jaar met recht als een groot succes beschouwd worden. Dit is vooral 

te danken aan de enthousiaste eerstejaars leden die de vereniging, die na de grote 

lockdowns eindelijk van het studentenleven konden gaan genieten. Er is elke maand een 5 

borrel georganiseerd met verschillende, soms vergezochte thema’s. Vaak hebben wij de 

Camelot nog moeten bellen of er plek was voor meer mensen, omdat de inschrijflijsten zo 

snel vol waren. Het bestuur hoopt dit in het komende halfjaar mooi voort te zetten. 

Commissiehoofdenoverleg  

Het Algemeen bestuurslid Interne Betrekkingen heeft tot nu toe één 10 

commissiehoofdenoverleg gehad, waar hij graag wilde bespreken hoe het met de 

commissies ging na het opstarten na de zomervakantie. Met het oog op het halfjaarverslag 

heeft het bestuurslid met vertegenwoordigers van alle commissies één-op-

ééngesprekken gevoerd om te peilen hoe zij het vonden gaan. Er werd hen niet alleen 

gevraagd hoe zij het fungeren van de commissies vonden gaan, maar ook hoe succesvol 15 

zij de activiteiten vonden en hoe zij de samenwerking met de bestuursverantwoordelijke 

zien. Waar nodig grijpt het bestuurslid in, maar hij heeft wel opgemerkt dat bijna alle 

commissies goed draaien en bemoeienis van het bestuurslid niet echt nodig is. Gedurende 

periode vier zal het bestuurslid nog een commissiehoofdenoverleg plannen, als reflectie 

op het afgelopen jaar. 20 

Commissiefunctionarissen  

Het bestuur heeft er in het begin van het jaar op gehamerd dat elke commissie duidelijk 

een functionaris aanstelde voor elk aspect van de commissie. Bij een aantal commissies 

hebben we vaak moeten vragen om een duidelijke verdeling, maar uiteindelijk is dit goed 

gekomen. 25 

Interne Constitutieborrel  

De interne constitutieborrel heeft helaas nog geen doorgang kunnen vinden vanwege het 

sluiten van de horeca. Als gevolg heeft het bestuur ervoor gekozen om hem nog een keer 

te verzetten, naar 12 april. Mocht iets als een staande borrel dan nog steeds niet door 
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kunnen gaan, dan willen wij nog een “dechargeringsborrel” organiseren. Op deze manier 

kunnen wij alle leden nog steeds verwelkomen op een CoBo. 

Ledenuurtjes 

De geliefde ledenuurtjes zijn sinds het begin van het academische jaar weer terug van 

weggeweest. De opkomst was in het begin groter dan nu, maar de ledenuurtjes blijven 5 

een vast onderdeel van de identiteit van de GSV. Helaas was er geen noodzaak behoefte 

om beloofde lekkernijen, zoals worstenbroodjes, te kopen voor de ledenuurtjes, omdat 

deze bedoeld waren om meer leden te trekken naar de ledenuurtjes. Er kwam echter een 

grotere opkomst naar de ledenuurtjes dan door het bestuur werd verwacht.                                     

 Nu ledenuurtjes op de campus weer toegestaan zijn, zal het bestuur zich daarom 10 

weer inzetten voor de ledenuurtjes, inclusief de ‘Vruchten uit het Beloofde Land’, zoals 

worstenbroodjes, spekkoek en suikerbrood. 
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Promotie  

Collegepraatjes  

Vanaf het begin van het collegejaar hebben de Voorzitter en het Algemeen bestuurslid 

Externe Betrekkingen gepoogd om iedere maand collegepraatjes te geven bij de eerste- 

en tweedejaars bachelorstudenten van de opleiding Geschiedenis alsmede de opleiding 5 

Comparative European History. Door het volledig online onderwijs dat vanaf midden 

december weer werd ingevoerd is er die maand geen collegepraatje gegeven. Het bestuur 

heeft ervoor gekozen toen geen online vervanging te doen hiervan, omdat er in de maand 

januari toch geen activiteiten georganiseerd werden vanwege de tentamenweken. Het 

komende halfjaar zullen de Voorzitter en het Algemeen bestuurslid Externe 10 

Betrekkingen wederom iedere maand een collegepraatje verzorgen.  

Facebook- en WhatsAppgroep  

Het delen van PR-berichten loopt, net als voorgaande jaren, via zowel de Facebook als de 

WhatsAppgroepen. Aan het begin van het jaar is een tweede Whatsappgroep opgericht, 

omdat de eerste haar deelnemerslimiet overschreden was.  15 

Instagram 

Het afgelopen halfjaar is er meer gebruik gemaakt van Instagram dan voorheen. Er is 

geprobeerd om van vrijwel alle activiteiten beeldmateriaal te delen met volgers, om zo 

de betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten. Daarnaast hebben Instagram-

stories een prominentere rol gekregen binnen de PR. Het enthousiasme over deze grotere 20 

aandacht op Instagram is terug te zien aan de vele aanvragen van commissies voor het 

delen van PR-berichten op Instagram.  

LinkedIn 

LinkedIn heeft binnen het beleid nog altijd een formele functie. Alleen voor evenementen 

als 024-Geschiedenis en het Scriptiesymposium is er tot dusver gebruikt gemaakt van dit 25 

medium. Het bestuur streeft ernaar om LinkedIn vaker in te zetten, om zo ook meer 

aandacht te besteden aan alumni. Daarnaast zal het LinkedIn-account worden ingezet om 

de alumni-database up to date te houden. 



31 
 

Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief komt elke eerste week van een nieuwe maand uit. Het bieden van een 

terugblik op de afgelopen maand en de aankondiging van komende activiteiten staan 

hierin centraal. Daarnaast wordt de nieuwsbrief gezien als een extra mogelijkheid om 

foto’s te delen met de leden en hen zo aan te moedigen de website te bezoeken.  5 

Website  

De website heeft het afgelopen halfjaar grote aandacht genoten binnen het beleid. Tijdens 

de beleids-ALV is er niet ingestemd met het beleid rondom de website. Voor dit beleid, 

naast andere beleidsonderdelen, is een nieuwe ALV georganiseerd op 13 december. 

Tijdens deze ALV is er ingestemd met een hernieuwd beleid. Deze houdt kortgezegd in 10 

dat het technische onderhoud van de website en het vernieuwen van een deel van de 

website tijdelijk bij een tweede partij is neergelegd. De beheerdersruimte van de website 

is hierdoor volledig opgeschoond. Dit houdt in dat spamberichten uitblijven, het 

bijhouden van webpagina’s en ledentoegang makkelijker te beheren is en de website 

sneller werkt. Daarnaast wordt er gewerkt aan de aanwezigheid van een agenda met 15 

online inschrijf- en betaalmogelijkheden voor activiteiten. Ten slotte is de website 

gebruiksvriendelijk gemaakt voor mobiele telefoons.  

 Dankzij deze vernieuwingen is het mogelijk om de website een prominentere rol 

te geven binnen de vereniging, wat nu de volgende stap zal worden.  


