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1. Voorwoord 
Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag van het XXXVIIIe bestuur van de Utrechtse Studentenvereniging voor 

Internationale Betrekkingen (hierna: SIB-Utrecht). SIB-Utrecht heeft sinds haar oprichting in 

1982 een bijzondere en sterke positie veroverd binnen de Utrechtse studentenwereld en de 

wereld van de internationale betrekkingen. Het XXXVIIIe bestuur kijkt terug op een geslaagd 

verenigingsjaar vol inhoudelijke en gezellige activiteiten.  

Er is veel om trots op te zijn. Zo is de vereniging een nieuw pad ingeslagen met de start van het 

internationaliseringstraject. Het doel is om na twee jaar een vereniging te zijn die volledig 

toegankelijk is voor internationale studenten, omdat dit een grote culturele verrijking zal zijn voor 

SIB-Utrecht. Daarnaast zijn gezel- en genootschappen samengevoegd tot genootschappen. De 

bestaande genootschappen binnen SIB-Utrecht zijn dit jaar actiever geworden. Verder is ervoor 

gekozen om de haphop, lezing en borrel op de dinsdagavond meer op elkaar aan te laten sluiten. 

Deze integrale dinsdagavond heeft ervoor gezorgd dat er meer leden waren die de gehele avond 

naar SIB-Utrecht kwamen in plaats van slechts één onderdeel bij te wonen. 

Daarnaast waren er veel mooie activiteiten dit jaar. Zo werd de vereniging op 12 maart een jaartje 

ouder. Met als thema 'de Gouden Eeuw' vierden wij de 37ste Dies van de vereniging. Er vond een 

schilderworkshop plaats en op donderdagavond hebben we een kanotocht door de grachten van 

Utrecht gemaakt. Naast de activiteiten in de Diesweek, heeft SIB-Utrecht dit jaar ook verschillende 

activiteiten georganiseerd voor SIB-Nederland. In november organiseerden SIB-Utrecht het SIB-

Nederland Gala, een daverend feest met als thema Monte Carlo. Ook was er in maart een succesvol 

SIB-Nederland Congres. Het thema Het Nieuws van Nu werd bediscussieerd met onder meer 

filosoof en journalist Ralf Bodelier en plaatsvervangend NOS-hoofdredacteur Giselle van Cann. 

Beide evenementen waren een groot succes en wij kijken er met veel plezier op terug. 

Het XXXVIIIe bestuur kijkt in dit verslag met trots terug op een mooi jaar en is verheugd dat de 

vereniging ook komend jaar weer kan steunen op een enthousiast en gemotiveerd bestuur. 

Hoogachtend, 

Het XXXVIIIe bestuur der Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen 

Jaleesa de Regt, Voorzitter 

Claartje van Westerveld, Secretaris 

Corné Diependaal, Penningmeester en Commissaris voor Acquisitie 

Valentine Mostermans, Commissaris voor Interne Zaken 

Fayrouz Gomaa, Commissaris voor Externe Zaken 

Eefje Corbeek, Commissaris voor Promotie en Sponsoring 
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2. Visie en Doelstellingen 
Dit hoofdstuk beschrijft de beleidsdoelen en de overkoepelende visie. De beleidsprioriteiten zijn 

erop gericht de statutaire hoofddoelstelling van SIB-Utrecht te ondersteunen. Deze doelstelling 

luidt: ‘De vereniging heeft ten doel jongeren te interesseren voor de diplomatieke, economische, 

sociale, historische, juridische, culturele en religieuze achtergronden zoals deze bestaan of kunnen 

ontstaan tussen landen, volkeren en internationale organisaties en alles wat hier in de ruimste zin 

verband mee houdt.’ Om dit doel te verwezenlijken, heeft het bestuur voor het verenigingsjaar 

2018-2019 onderstaande visie en doelstellingen geformuleerd. 

Wanneer in dit jaarverslag wordt gesproken over SIB of SIB-Utrecht, wordt hiermee altijd 

de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen bedoeld. Wanneer wordt 

verwezen naar SIB in andere steden (Amsterdam, Leiden of Groningen) of naar SIB-Nederland, zal 

dit expliciet genoemd worden. 

2.1 Visie 

SIB-Utrecht heeft zich ontwikkeld tot dé studentenvereniging met inhoud en gezelligheid, voor 

studenten met een wereldse interesse. De activiteiten weerspiegelen deze combinatie van inhoud 

en gezelligheid. Voorbeelden hiervan zijn de reis naar Bilbao, een schilderworkshop, het SIB-

Nederland Congres en een bezoek aan de sterrenwacht Sonnenborgh.    

 Afgelopen besturen hebben zowel gewerkt om SIB beter op de kaart te zetten in het 

Utrechtse verenigingsleven als om de vereniging toegankelijker te maken voor studenten. Met 

deze basis als uitgangspunt is de visie voor het jaar 2018-2019 van dit bestuur om, ten eerste 

binnen SIB de twee pijlers – inhoud en gezelligheid – nauwer samen te brengen. Ten tweede was 

het doel om nieuwe samenwerkingen te realiseren, en ten derde om bestaande samenwerkingen 

met reünisten en externe organisaties te versterken. Om deze visie te verwezenlijken heeft het 

XXXVIIIe zich een zestal doelen gesteld. 

 

2.2 Doelstelling 
1. Het verenigen van inhoud en gezelligheid met integrale dinsdagavonden. 

Dit doel is behaald. Dit jaar heeft het bestuur ingezet op het integreren van de 

dinsdagavonden, wat inhield dat de haphop en borrel aansloten op het thema van de 

lezing. Het doel was om 60% van de bezoekers van de lezing ook de borrel te laten 

bezoeken en andersom. Uiteindelijk was dit jaar 83,43% van de bezoekers van de lezing 

ook op de borrel aanwezig. Andersom was dat 71%. Als er ook een haphop was, lag het 

gemiddelde van het aantal SIB-leden dat de gehele avond bezocht op 77,11%.  De hoge 

percentages zijn waarschijnlijk te wijten aan een goede aansluiting van de haphops op het 

thema van de lezingen en door de actieve betrokkenheid van de bestuurscommissies om 

de dinsdagavond tot één geheel te maken. Het integreren van de dinsdagavonden blijkt 

goed te werken om SIB’ers de gehele dinsdagavond te laten bijwonen. Geadviseerd wordt 

dan ook om dit voort te zetten.  
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2. Het voortzetten van het wekelijkse lezingenprogramma met kwalitatief 

hoogstaande en goed bezochte dinsdagavonden. 

Dit doel is deels behaald. Het lezingenprogramma was ook dit jaar van hoogwaardige 

kwaliteit, aldus de beoordelingen van bezoekers. Gemiddeld werden de lezingen 

beoordeeld met een 8,02. Dit tegenover een jaargemiddelde van een 7,9 in 2016-2017 en 

een 8,02 in 2017-2018. Daarbij zijn de helft (21 van de 42 avonden) van de programma’s 

met een 8,0 of hoger, en slechts één avond met een 7 of lager beoordeeld. Het opkomstdoel 

van dit jaar, 60 aanwezigen per avond, is helaas niet behaald. Gemiddeld bezochten 57 

personen het lezingenprogramma. Dit relatief lage gemiddelde is vermoedelijk deels het 

gevolg van een lagere opkomst onder SIB-leden en een toegenomen concurrentie in het 

Utrechtse lezingenlandschap. Geadviseerd wordt daarom om in te zetten op het vergroten 

van het aantal SIB-leden dat de lezingen bezoekt, alsook het werven van meer (vaste) 

externe bezoekers. Daarnaast heeft het uitnodigen van bekende sprekers zowel dit jaar als 

voorgaande jaren zichtbaar effect gehad. Tenslotte kunnen ook samenwerkingen met 

andere partijen nieuwe doelgroepen aanspreken, en op deze manier de opkomst 

verhogen. 

 

3. Het waarborgen van ledenbinding en ledenintegratie. 

Dit doel is behaald. Het doel was om het aantal uitschrijvingen van eerstejaars te beperken 

tot maximaal 30% van het aantal eerstejaars leden, dit is uiteindelijk op 22,2% uitgevallen. 

Voor de tweedejaars was het doel om het aantal uitschrijvingen te beperken tot maximaal 

25% van het aantal tweedejaarsleden, dit is uiteindelijk op 23.7% uitgevallen.  

  Daarnaast was het doel dat minstens 55% van de eerstejaars en minstens 

50% van de tweedejaars actief lid was gedurende dit jaar. Dit is gelukt. Van de eerstejaars 

was 55.6% actief en bij de tweedejaars was dit 71.1%. Iemand is actief lid wanneer diegene 

onderdeel is van een commissie, genootschapsvoorzitter is, of minstens om de week bij 

een activiteit aanwezig is.  

 

4. De naamsbekendheid van SIB-Utrecht vergroten. 

Dit doel is deels behaald. Het afgelopen jaar is er vooral hard gewerkt aan het leggen van 

een grondige basis om een soortgelijk doel in de toekomst meetbaarder te maken. Dit is 

gebeurd door statistieken bij te houden van alle sociale media platformen en de website, 

bijvoorbeeld door middel van een Facebook Business-account. Zo is er meer transparantie 

over de online zichtbaarheid van de vereniging gecreëerd. Verder is er op een consistente 

manier gepromoot naar externen, door elke week op vaste momenten berichten te 

plaatsen op verschillende social media-platformen. Dit zorgde ervoor dat gemiddeld 24.2 

van de 57 bezoekers bij een lezing externen waren (42,5%). Ook uitte de grotere 

naamsbekendheid zich onder andere in meer volgers op Facebook (van 1.346 op 17 

augustus 2018 naar 1.578 op 17 augustus 2019), maar het beoogde doel van een groei van 

25% in Facebookvolgers is daarmee niet gehaald. Dit is in lijn met het dalende aantal 

actieve Facebook-gebruikers in Nederland. Daarentegen zijn onze volgers op Instagram 

verdubbeld in het afgelopen jaar (18-08: 260 volgers). De verwachting is dat het aantal 

Facebookvolgers steeds minder hard zal groeien, vanwege het dalende aantal 
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Nederlandse gebruikers. Anderzijds wordt Instagram een steeds populairder medium, dus 

hier liggen nog veel kansen voor SIB in de toekomst. 

Tijdens de UIT 2019 zijn er door het UIT-bestuur hervormingen doorgevoerd die de 

naamsbekendheid van SIB erg ten goede kwamen. Zo was ons hele programma terug te 

vinden in de officiële app en kregen we tijdens de parade een speciaal introductiepraatje. 

Dit leidde tot een recordaantal nieuwe leden (37) tijdens de UIT.   

 

5. De genoot- en gezelschappen actiever maken. 

Dit doel is behaald. Dit jaar zijn de genoot- en gezelschappen samengevoegd tot één 

concept, en zijn ze allebei onder de noemer ‘genootschap’ geschaard. Door ze samen te 

voegen en ze voortaan aan dezelfde regels te laten voldoen, werd getoond dat inhoud en 

gezelligheid hand in hand gaan. Om de activiteit van genootschappen te stimuleren, zijn er 

aan het begin van het jaar richtlijnen gesteld waaraan een actief genootschap moet 

voldoen. Daarnaast heeft de CI aan het begin van het jaar samengezeten met alle 

genootschapsvoorzitters om verenigingsbrede activiteiten in te plannen en heeft ze 

gedurende de rest van het jaar regelmatig contact met hen gehad. Het doel was om aan het 

einde van het jaar minimaal zes actieve genootschappen te hebben. Dit is gelukt: 

momenteel kent SIB tien actieve genootschappen. Genootschappen zijn actief wanneer zij 

aan het genootschapsregelement voldoen (dit houdt o.a. in dat ze minimaal zeven leden 

hebben en minimaal vier activiteiten per jaar organiseren). 

Deze actieve genootschappen hebben niet alleen veel georganiseerd voor hun 

eigen leden, maar hebben ook allemaal bijgedragen aan de vereniging als geheel: dit jaar 

hebben de genootschappen in totaal 21 verenigingsbrede activiteiten georganiseerd, vorig 

jaar hebben de genoot- en gezelschappen samen 6 georganiseerd.  

 

6. De bouwstenen leggen voor de internationalisering van SIB-Utrecht. 

 Dit doel is behaald. Op de Beleids-ALV in oktober is een tweejarenplan voor 

internationalisering gepresenteerd. Aan de hand van de reacties hierop zijn drie Leden 

Inspraak Momenten (LIMs) georganiseerd. Met de feedback en de discussies die tijdens 

deze LIMs zijn gevoerd, is tijdens de Halfjaar-ALV in februari een vernieuwd 

tweejarenplan gepresenteerd wat toen is ingestemd door de ALV. Sinds februari is dit plan 

in werking getreden, waarin internationalisering stapsgewijs wordt doorgevoerd. Ook is 

er in deze periode één internationale student lid geworden, waardoor gelijk de eerste 

ervaringen met een international binnen de vereniging opgedaan konden worden. 

  Een andere bouwsteen voor internationalisering waar dit jaar aan gewerkt 

is, was het creëren van draagvlak onder de leden. Aangezien het creëren van draagvlak 

voor internationalisering stapsgewijs gaat, was het doel dat aan het einde van dit jaar 

minstens 60 procent van de leden van SIB achter internationalisering staat. Dit is gelukt. 

In de zomer is een speciale internationaliseringsenquête verspreid onder de leden. Van de  

39 leden die deze hebben ingevuld, zei 64.1 procent achter de eerste bouwstenen die tot 

nu toe voor de internationalisering van SIB zijn gelegd, te staan. 25.6 procent gaf aan 

neutraal te zijn.  
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3. Algemeen 
 
De algemene ledenvergadering (hierna: ALV) is het hoogste orgaan van SIB-Utrecht. Het bestuur 

legt tijdens de bijeenkomsten van de ALV verantwoording af aan de leden over haar doen en laten 

en de situatie waarin SIB-Utrecht verkeert. Ieder lid heeft de mogelijkheid om bij deze vergadering 

aanwezig te zijn en mee te beslissen. Dit jaar zijn er vier ALV’s geweest: een Beleids-ALV, Halfjaar-

ALV, Verkiezings-ALV en Jaar-ALV.  

3.1 Bestuur 

Het bestuur van SIB-Utrecht bestond in het verenigingsjaar 2018-2019 uit zes personen. De 

gebruikelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester werden door drie 

bestuursleden vervuld. De penningmeester was tevens Commissaris voor Acquisitie (hierna: CA) 

en zat de Acquisitiecommissie (hierna: AC) voor. De overige drie plaatsen zijn vervuld door een 

Commissaris voor Interne Zaken (hierna: CI), een Commissaris voor Externe Zaken (hierna: CE) 

en een Commissaris voor Promotie en Sponsoring (hierna: CPS). Het bestuur kwam wekelijks 

samen voor een bestuursvergadering, waarin lopende zaken werden besproken.  

3.2 Commissiebeleid 

Commissies zijn een integraal onderdeel van SIB en zijn van groot belang voor het functioneren 

van de vereniging. Er is naar gestreefd om een zo goed mogelijke balans tussen eerste- en 

ouderejaars binnen commissies te creëren. Bij het opstarten van commissies zijn aan de voorzitter 

en penningmeester trainingen gegeven zodat zij goed voorbereid waren op hun rol binnen de 

commissie. Daarnaast was er regelmatig contact tussen de CI en de commissievoorzitters ter 

ondersteuning van hun leidende rol en om de voortgang van activiteiten en projecten bij te 

houden.  

Om waardering te tonen voor het werk dat de commissieleden hebben gedaan zijn ze op 

verschillende manieren persoonlijk bedankt. Zo kregen de leden van de projectcommissies aan 

het eind van de door hen georganiseerde activiteit een persoonlijk bedankje. Het geven van dit 

cadeautje ging gepaard met een woord van dank van de CI of CPS over de inzet van de commissie 

en de dank hiervoor vanuit het bestuur. De leden van de bestuurs- en doorlopende commissies 

werden in juni bedankt door middel van een commissiebedankmiddag, die bestond uit een 

rondleiding door de Botanische Tuinen en een picknick. Deze opzet was nieuw: voorheen werden 

doorlopende commissies bedankt met een klein cadeautje en de bestuurscommissies met een 

picknick. De nieuwe opzet van dit jaar beviel erg goed. Het was een gezellige en goed bezochte 

middag, met positieve reacties van de bezoekers. Het is dan ook aan te raden om volgend jaar ook 

weer gebruik te maken van een soortgelijk concept. 

Tevens werden bij de uithamering van een commissie op een ALV, commissieleden 

nogmaals persoonlijk bedankt. Verder werd de bedrukking van commissieshirts ook dit jaar weer 

voor alle commissieleden vergoed (tot €12,50). Daarnaast hoefden organiserende 
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commissieleden bij enkele activiteiten niet of minder te betalen voor het deelnemen aan de eigen 

activiteit. 

 
Figuur 3.1: Organogram van SIB-Utrecht 

 

3.3 Bestuurscommissies 

Leden in bestuurscommissies dragen een grote verantwoordelijkheid. Zij ondersteunen het 

bestuur en bepalen mede het beleid op het specifieke terrein van de desbetreffende 

bestuurscommissie. Bestuurscommissieleden nemen belangrijke taken van bestuursleden over, 

zodat deze hun handen vrij hebben voor het uitvoeren van bestuurstaken. Zo zijn deze commissies 

nauw betrokken bij de bestuurstaken en leren zij hoe het takenpakket van het desbetreffende 

bestuurslid is opgebouwd. 
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3.4 Galacommissie 

Afgelopen jaar was SIB-Utrecht verantwoordelijk voor het organiseren van het SIB-Nederland 

gala dat jaarlijks plaatsvindt. Omdat het om een groot project gaat, viel de commissie, die bestond 

uit vijf leden, dit jaar direct onder het bestuur en is het aangestuurd door de CI. 

Het gala vond plaats in november en had als thema ‘Monte Carlo’. Met meer dan 160 

verkochte kaartjes was het gala uitverkocht en het was dan ook een groot succes!  

3.5 Reünisten en reünistencommissie 

De Commissaris voor Promotie en Sponsoring was dit jaar verantwoordelijk voor het 

reünistenbeleid en de voorzitter was verantwoordelijk voor de reünistencommissie, aangezien 

deze ook het contact heeft met NGIZ-Utrecht.   

 Tijdens het jaar 2018-2019 is er een reünistencommissie opgezet. Het idee was dat deze 

commissie, met financiële ondersteuning van NGIZ-Utrecht, twee activiteiten zou organiseren. 

Deze activiteiten zouden bestaan uit een lezing en een borrel. Wegens verschillende 

omstandigheden is dit slechts één keer gelukt. Het ging hierbij om een lezing over de Europese 

Unie in het Academiegebouw met een aansluitende borrel. Er was nog een andere datum gepland, 

maar helaas kon er door miscommunicatie te laat gestart worden met de promotie. Aangezien de 

opkomst van de activiteit niet in verhouding stond met de moeite die hiervoor gedaan moest 

worden, is er besloten een andere weg in te slaan. NGIZ-Utrecht was het ermee eens dat de 

samenwerking zoals deze nu is niet voordelig is voor beide partijen. Daarom is er besloten om de 

samenwerking stop te zetten. SIB-Utrecht kan nog steeds twee keer per jaar aanspraak maken op 

het geld (wat eerst bestemd was voor de gezamelijke bijeenkomsten). Dit kan voor evenementen 

die over de geschiedenis of de actualiteit van de internationale betrekkingen gaan en in Utrecht 

plaatsvinden. Deze conclusie betekent ook dat de reünistencommissie op wordt geheven, dit ook 

met het oog op capaciteit en het afgenomen enthousiasme voor deze commissie.  

 Afgelopen jaar hebben alle reünisten van SIB-Utrecht voor het eerst in december een 

nieuwsbrief ontvangen, waarin werd teruggekeken naar hoogtepunten uit de eerste helft van het 

verenigingsjaar 2018-2019. In mei ontving iedere reünist de nieuwste editie van het 

verenigingsblad ‘Ad Infinitum’. Voorheen ontvingen reünisten in de eerste helft van het 

verenigingsjaar de ‘Ad Infinitum’ en in de tweede helft de nieuwsbrief. Verder heeft iedere reünist, 

zoals altijd,  een gepersonaliseerd verjaardagskaartje ontvangen.  

3.6 ICT-commissie 

Dit jaar was de Commissaris voor Promotie en Sponsoring verantwoordelijk voor de ICT-

commissie en de penningmeester en Commissaris Acquisitie verantwoordelijk voor het algemeen 

onderhoud van de ICT van SIB.  

 De ICT-commissie heeft het afgelopen jaar verder gewerkt aan een nieuwe website. De 

technische aspecten van de website zijn al klaar voor gebruik, maar er wordt momenteel nog hard 

gewerkt aan de grafische vormgeving. Naar verwachting zal het nog maar enkele maanden duren 

voordat deze nieuwe website in gebruik kan worden genomen.   

 Gedurende de eerste helft van het verenigingsjaar was de oude website dusdanig 
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verouderd dat steeds meer essentiële functies, zoals het inschrijfformulier, niet meer naar 

behoren werkten. Daarom is er in december 2018 een Wordpress-website gemaakt met allerlei 

nieuwe functies, zoals een digitaal reünistenformulier en een ingebouwde cookiebar. Deze 

website dient als tijdelijke oplossing. De website van de ICT-commissie is namelijk op maat 

gemaakt voor SIB en is een stuk veiliger en gebruiksvriendelijker dan Wordpress. Tot die tijd is 

dit een goed werkend alternatief. 

3.7 Onafhankelijke organen 

Naast het bestuur zijn er drie andere commissies die direct onder de verantwoordelijkheid van de 

ALV vallen en om deze reden niet door het bestuur worden gecontroleerd. 

3.7.1 Raad van Advies 

De Raad van Advies heeft het bestuur dit jaar voorzien van gevraagd en ongevraagd van advies. 

Het bestuur heeft zich ingespannen voor een goede informatievoorziening naar de Raad van 

Advies, zodat zij haar adviserende taak zo goed mogelijk kon uitvoeren. Zo heeft het bestuur dit 

verenigingsjaar voor iedere ALV contact gehad met de Raad van Advies om zaken door de spreken. 

Daarnaast was de Raad van Advies altijd beschikbaar voor vragen en adviezen gedurende het 

gehele bestuursjaar en was de Raad van Advies betrokken bij het opvolgingsproces.  

De bij de verkiezings-ALV van 16 mei 2018  ingestemde pilot omtrent de verkiezing van 

de leden van de Raad van Advies is tijdens de beleids-ALV van 17 oktober 2018 opgenomen in het 

huishoudelijk reglement. 

3.7.2 SIB-Linkredactie 

De SIB-link is het verenigingsblad van SIB dat dit jaar vier keer is gepubliceerd en verspreid onder 

de leden. De inhoud van het verenigingsblad valt in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van 

de redactie. Wel heeft het bestuur toegezien op het nakomen van alle (sponsor)verplichtingen van 

de SIB-Link. 

Naast de redactie hebben verschillende leden op incidentele basis een bijdrage geleverd 

aan de SIB-Link. De SIB-Link werd dit jaar gevuld met een rijkheid aan artikelen van verschillende 

auteurs, waarbij werd gekeken naar de balans tussen inhoud en gezelligheid. 

3.7.3 Kascommissie 

De Kascommissie controleert de boekhouding en het functioneren van de penningmeester en 

adviseert indien nodig. Er hebben gedurende het jaar vier kascontroles plaatsgevonden, waarvan 

een in oktober, een in januari voor het financieel halfjaarverslag en twee in augustus voor het 

financieel jaarverslag. Deze waren elke keer een paar weken voor de ALVs, op de tweede in 

augustus na. Ook is de kascommissie geraadpleegd bij verschillende geldkwesties. 
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3.8 Huisvesting 

SIB-Utrecht zetelde dit jaar opnieuw in kamer 1.01 van Pnyx, een gebouw van de Universiteit 

Utrecht. Daarnaast had de universiteit vergaderkamer 2.01 beschikbaar gesteld voor 

vergaderingen van commissies en werd kamer 0.04 gebruikt als opslagruimte. Helaas is kamer 

0.04 toegewezen aan een andere vereniging, waardoor het noodzakelijk was om alle spullen uit 

die kamer te verplaatsen of weg te gooien. Desalniettemin is het bestuur ontzettend blij dat de 

universiteit deze ruimtes voor SIB beschikbaar heeft gesteld. Het contact met het beheer van Pnyx 

is zeer goed. 

3.8.1 Pnyxbeheer 

Vanaf 2016-2017 vormden een bestuurslid van de fulltime-besturen in Pnyx - AEGEE, ESN, Histos, 

SIB-Utrecht, USHC en Vidius - een Pnyx-commissie. Dit was dit jaar hetzelfde. De commissie heeft 

erop toegezien dat de gebruikers van het pand het huisreglement naleven en dat eventuele 

klachten met buren worden afgehandeld. Deze commissie werd destijds gestart na frequente 

meldingen van geluidsoverlast vanuit de buurt. Er zijn dit jaar nauwelijks klachten geweest vanuit 

de buurt. Er is dit jaar geen buurtborrel georganiseerd, aangezien er vorig jaar weinig interesse 

was vanuit de buurtbewoners. Wel is er dit jaar in augustus een borrel voor alle besturen en 

komende besturen.  

3.9 Internationalisering 

Zoals reeds genoemd, was één van de beleidsdoelen van dit jaar om de bouwstenen voor de 

internationalisering van SIB-Utrecht te leggen. De beweegredenen om dit te doen, kunnen 

teruggelezen worden in het Tweejarenplan Internationalisering (zie bijlage). Op de Beleids-ALV 

van 17 oktober 2018 is een tweejarenplan voor internationalisering gepresenteerd. Aan de hand 

van de reacties van de ALV, zijn in de periode tot aan de Halfjaar-ALV drie LIMs georganiseerd. 

Tijdens deze LIMs konden leden langskomen op de bestuurskamer om hun mening over 

internationalisering en het tweejarenplan te geven en hierover te discussiëren. In totaal zijn er 

veertien leden langsgekomen tijdens de LIMs. Met de feedback die uit de LIMs kwam is een nieuw, 

concreter tweejarenplan opgesteld, dat is ingestemd door de ALV tijdens de Halfjaar-ALV van 27 

februari 2019.  

 Vanaf februari is het tweejarenplan in werking getreden. Dit houdt in dat het afgelopen 

halfjaar de website is vernieuwd waardoor deze nu een Nederlandse en Engelse versie heeft en 

dat de UU, HU, HKU en UvH zijn ingelicht over de internationalisering van SIB. Deze instanties 

reageerden erg positief op de internationalisering van SIB en willen dan ook graag voor de 

vereniging promoten, hierover valt meer te lezen in paragraaf 9.2.1.  

 Tijdens de Lente Introductie Tijd in maart is de eerste internationale student lid geworden 

van SIB. Vanaf toen zijn de interne promotie en de nieuwsbrief tweetalig geworden en was de 

voertaal van de activiteiten waarop het internationale lid aanwezig was Engels.   

 De feedback van dit internationale lid over het afgelopen halfjaar was erg positief: hij gaf 

aan dat SIB hem erg heeft geholpen in het overkomen van zijn eenzaamheid en heimwee in 

Nederland, wat aangeeft hoe groot de impact van een vereniging kan zijn. Hij vond het makkelijk 
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om mensen te vinden binnen SIB met wie hij goed overweg kon, door de diversiteit onder de leden 

en hij had het gevoel warm verwelkomd te worden binnen de vereniging. Echter, er waren ook 

momenten waarop hij in een groep was waar bijna alleen maar Nederlands werd gesproken, wat 

hem een ongemakkelijk en naar gevoel gaf. Hij gaf aan dat hij wel begreep dat niet iedereen altijd 

Engels wil praten, maar desondanks moeten dit soort situaties natuurlijk zoveel mogelijk 

voorkomen worden. Soms vertaalde iemand voor hem wat er gezegd werd als er in het Nederlands 

gesproken werd, wat hij als erg fijn ervoer. Ook opperde hij het idee om elke internationale 

student te koppelen aan een Nederlandse taalpartner, waarbij de geïnteresseerde Nederlandse 

student dan de moedertaal van de internationale student kan leren en vice versa, en op die manier 

een culturele uitwisseling te stimuleren. Het is dan ook zeker aan te raden om aankomend jaar het 

animo onder de leden te peilen voor een dergelijk format. Hij gaf aan dat één van de leukste dingen 

van SIB dan ook was dat het hem echt een kans gaf om een kijkje te nemen in het Nederlandse 

studentenleven, onder andere door zijn geslaagde deelname aan de Kookcommissie.  

 Daarnaast is ook de feedback van de Nederlandse leden op de internationalisering van SIB 

gevraagd, door middel van een enquête die van de zomer verspreid is. De enquête bestond uit een 

combinatie van gesloten en open vragen, en is door 39 leden ingevuld. Uit de enquête bleek dat 

het merendeel van de leden positief tegenover de internationalisering van SIB staat. Wat betreft 

de toegankelijkheid van Engelstalige activiteiten gaf 79.5% aan deze erg toegankelijk te vinden en 

stond 15.4% hier neutraal tegenover. Bovendien zei 71.8% internationalisering een mooie 

toevoeging te vinden aan de vereniging en stond 10.3% hier neutraal tegenover. Kortom kan aan 

de hand van de enquête geconcludeerd worden dat onder de leden ruim draagvlak is voor de 

internationalisering van de vereniging.                                                                                                                                       

Door het bestuur is het tweejarenplan tot nu toe ook goed bevallen. De taken die stonden 

gepland voor het eerste halfjaar, bleken haalbaar te zijn. Omdat de verschillende veranderingen 

die internationalisering met zich meebrengt over een langere periode verdeeld zijn, bleek 

overschakelen dan ook relatief makkelijk te gaan. Daarnaast hebben wij de omgang met het eerste 

internationale lid als erg positief ervaren en hadden wij het gevoel dat hij ook echt wat toevoegt 

aan de vereniging, zowel qua sfeer als qua (culturele) verrijking van gesprekken.  
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4. Secretariaat 
De secretaris is binnen SIB verantwoordelijk voor informatievoorziening door middel van digitale 

nieuwsbrieven en de website, het beheren van de leden- en reünistenadministratie en daarnaast 

kennisbehoud in de vorm van een wiki en notulen. Verder valt het beheer van het kantoor, het 

archief en de projectkamer - ook wel congreskamer genoemd - onder de verantwoordelijkheid 

van de secretaris. 

4.1 Informatievoorziening 

4.1.1 Digitale nieuwsbrief 

De secretaris verzorgt de informatievoorziening door middel van een digitale nieuwsbrief. SIB-

Utrecht beschikt over een interne en een externe nieuwsbrief. De interne nieuwsbrief, de eSIB, is 

dit jaar 46 keer verstuurd.   

 De externe nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd naar samenwerkingspartners en 

andere geïnteresseerden. Externen kunnen zich opgeven voor deze nieuwsbrief via e-mail of op 

een dinsdagavond. Dit jaar zijn er 10 nieuwsbrieven naar externen verstuurd. 

 Begin 2018 is het vorige bestuur overgestapt op een nieuwe nieuwsbriefprovider, 

‘’Mailchimp’’, met als belangrijkste reden gebruiksgemak. Dit jaar is geprobeerd om de eSIB iets 

leesvriendelijker te maken: onder andere door het toevoegen van persoonlijke anekdotes in het 

stukje ‘Van de kamer’ en het inkorten van lezingenstukjes. Ook is er gekeken naar verandering 

van de lay-out in onze eSIB. Deze layout van de eSIB is tevens besproken met de PSC. De feedback 

die hieruit volgde is gecommuniceerd met de secretaris van het volgende bestuur. 

4.2 Administratie en kennisbehoud 

4.2.1 Administratieve taken 

De leden- en reünistenadministratie is nauwkeurig bijgehouden. Dit omvatte onder andere in- en 

uitschrijvingen, commissie- en genootschapswijzigingen en adreswijzigingen van leden. Er 

hebben zich 47 leden uitgeschreven. Het bestuur was helaas genoodzaakt om een aantal leden 

extra uit de schrijven die zelf geen uitschrijving hadden aangevraagd. Dit in verband met leeftijd 

(35+) en het langdurig niet betalen van de jaarlijkse contributie. Uiteindelijk zijn er dit jaar in 

totaal 52 mensen uitgeschreven. Ter vergelijking met voorgaande jaren, zie het schema hieronder: 

 

2012-2013 2013 -2014 2014 - 2015 2015 - 2016  2016 - 2017  2017 - 2018 2018 - 2019 

66 64 50 67 53 49 46 (+6) 
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4.2.2 AVG 

Er is dit jaar gewerkt aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) uit mei 2018 in de administratie van SIB-Utrecht. De secretaris heeft zich zorgvuldig 

ingelezen op de AVG en welke rechten en plichten deze wet met zich meebrengt. De leden zijn via 

verscheidene kanalen - waaronder de mail, de Facebookgroep, de Whatsappgroep en persoonlijk 

op borrels - ingelicht over de inhoud van deze wet met betrekking tot SIB-Utrecht. Daarnaast heeft 

de secretaris een formulier opgesteld waarin staat welke gegevens SIB over een lid in de 

administratie heeft staan en waarom. Op dit formulier kunnen leden aangeven welke gegevens zij 

willen dat er in de administratie blijven staan of juist niet en of ze op foto’s willen die gepubliceerd 

worden op promotiekanalen van SIB zoals Instagram. Deze formulieren zijn veelvuldig onder de 

leden verspreid en de ingevulde formulieren zijn verwerkt in een Excel bestand op de NAS. 

Tenslotte zijn de AVG-voorwaarden ook verwerkt in het inschrijfformulier op de website. 

 In verband met de AVG is het van het hoogste belang datalekken te voorkomen. Dit is het 

geval als er zonder inlichting en toestemming van een lid persoonlijke informatie over hem of haar 

wordt gedeeld. Om datalekken in de toekomst te voorkomen zijn er een aantal dingen 

noodzakelijk. Allereerst in het mailverkeer: bijvoorbeeld bij mails naar groepen mensen, deze 

moeten ten alle tijden in BCC worden verstuurd. Dit is dit jaar twee keer misgegaan en dat moet 

in de toekomst absoluut voorkomen worden. Daarnaast hadden deze datalekken moeten worden 

gemeld bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.  Het bestuur kwam hier te laat 

achter maar in de toekomst mag dit in geen geval worden vergeten. Daarnaast organiseert SIB 

veel activiteiten in samenwerking met externe partijen. Het komt voor dat deze externe partijen 

informatie nodig hebben van onze leden om de activiteit goed en veilig te kunnen organiseren. Het 

is hierbij strikt noodzakelijk dat de betreffende leden worden ingelicht over het delen van deze 

informatie met uitleg waarom deze informatie nodig is, en dat zij hier expliciet mee akkoord zijn 

gegaan. Verder is het verplicht binnen de vereniging iemand aan te stellen die toeziet op de 

naleving van de AVG en ook ter verantwoording voor kan worden geroepen. Dit zal in verband 

met het beheer van de administratie logischerwijs vaak de secretaris zijn maar zou ook een ander 

bestuurslid kunnen zijn.  

4.2.3 Wiki 

Een andere vorm van kennisbehoud is ‘de Wiki’. Dit is een online encyclopedie die alleen 

toegankelijk is voor het bestuur. Ieder jaar voegen bestuursleden informatie toe en werken ze de 

oude informatie bij. Dit jaar bleek de Wiki wat verouderd. Er is gezocht naar een vervanger voor 

de wiki maar deze opties bleken niet gebruiksvriendelijk genoeg of (veel) geld te kosten. De 

huidige wiki is daarom nog in gebruik en de informatie is aangepast naar de huidige stand van 

zaken. 
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4.3 Kantoor en archief 

4.3.1 Kantoor 

Het bestuur besteedde gezamenlijk aandacht aan het onderhouden van de kantoor- en 

archiefruimtes. Het kantoor stond op verschillende wijzen ter beschikking voor SIB-leden. De 

bestuurskamer was op de meeste werkdagen geopend van 10:00 tot 17:00. Vergaderingen hebben 

doorgaans plaats kunnen vinden in de verschillende ruimtes die Pnyx te bieden heeft.  

4.3.2 Ruimte 0.04 

De secretaris heeft zich dit jaar gericht op het opruimen van ruimte 0.04, ook wel het hok 

genoemd. Kapotte spullen zijn weggegooid en naar het grofvuil gebracht, voor SIB onbruikbare 

spullen zijn naar de kringloop gebracht en de bruikbare spullen zijn opnieuw geordend.  Van de 

spullen in het hok is een inventaris gemaakt die op de website staat en daarmee openlijk 

toegankelijk is voor alle leden. Hierdoor kunnen commissieleden of leden van een genootschap 

kijken welke attributen zij voor een activiteit graag zouden gebruiken en dit communiceren met 

de secretaris. Als gevolg daarvan hoeven er minder nieuwe spullen te worden aangeschaft. Eind 

mei werd bekendgemaakt dat SIB ruimte 0.04 vanaf 1 juli j.l. niet meer tot zijn beschikking heeft. 

De spullen zijn daarom verplaatst naar de kantoorruimte.  

4.3.3 Het archief 

Dit jaar is er verder gewerkt aan het opschonen en digitaliseren van het archief. In verband met 

privacy zijn gegevens over leden van meer dan zeven jaar geleden versnipperd en weggegooid. 

Belangrijke documenten over bijvoorbeeld de oprichting van SIB en statuten door de jaren heen 

zijn bewaard en gescand. Een inventaris van het archief is op de NAS opgeslagen. 
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5. Financiën 
De begroting zoals vastgesteld op de Beleids-ALV van 19 oktober 2018, en gewijzigd op de 

Halfjaar-ALV van 27 februari 2019, is gehandhaafd. De totale inkomsten zijn lager uitgevallen dan 

begroot, dit komt vooral door de tegenvallende ledencontributie en donateurs. Aan de andere kant 

bleek voor meerdere posten minder geld nodig dan begroot. Hierdoor was er geen 

noemenswaardig verlies. Het gehele financiële overzicht is opgenomen in het financieel 

jaarverslag.  

5.1 Verantwoording en controle 

In het verenigingsjaar 2018-2019 heeft de kascommissie vier kascontroles uitgevoerd, ter 

ondersteuning in oktober, voor het financieel halfjaarverslag in januari en eenmaal in augustus 

voor het financieel jaarverslag. Na het aanbrengen van de nodige aanpassingen is de boekhouding 

telkens goedgekeurd. De leden zijn tijdens de Halfjaar-ALV op 27 februari, de Verkiezings-ALV van 

29 mei en de Jaar-ALV van 28 augustus 2019 op de hoogte gebracht van de financiële staat van de 

vereniging.  

5.2 Financieel beheer 

De penningmeester beheert de kas met een minimaal bedrag in contanten, de ASN-spaarrekening 

en de ING-betaalrekening van SIB-Utrecht. Er is met één uitzondering na septemberkamp niet 

meer dan €300,- contant aanwezig geweest. De kas is altijd veilig opgeborgen geweest in de kluis. 

Een aantal keer heeft er meer dan €2.000,- op de betaalrekening gestaan om hoge facturen te 

kunnen voldoen, onder andere voor de reis naar Bilbao en in juli gezien een aantal subsidies 

binnenkwamen. De dubbele autorisatie op de ASN-spaarrekening is gehandhaafd. Bij elke 

bestuursvergadering heeft de penningmeester de rest van het bestuur op de hoogte gebracht van 

de financiële situatie. Tevens is er dit jaar actief gebruik gemaakt van het pinapparaatje Sumup, 

waardoor het niet nodig was om de kas te verplaatsen. De Sumup beviel erg goed, er is dit jaar 

veelvuldig van gebruik gemaakt tijdens verschillende activiteiten en haphops. Een groot voordeel 

ervan is dat leden met de pinpas kunnen betalen en er dus niet meer na hoeft te worden gedacht 

over wisselgeld. Om dit gemakkelijker te maken is er ook een extra potje aangemaakt voor 

transactiekosten, deze worden dus vergoed door SIB-Utrecht. 

5.3 Commissies 

De penningmeester heeft trainingen en begeleiding verleend aan de penningmeesters van 

commissies. Leden van de AC (Acquisitiecommissie) hebben de fondsaanvragen, geschreven door 

commissiepenningmeesters en de penningmeester van het bestuur, gecontroleerd. Dit jaar is er 

werk gestoken in het actiever betrekken van de AC bij het proces van fondsenaanvragen, door 

bijvoorbeeld aanvraagmiddagen te organiseren. Dit is erg goed bevallen, aangezien er een extra 

controle is en de nieuwere leden van de commissie er veel van leren. Hierom wordt er ook 

geadviseerd om hiermee door te gaan. 
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Het kortingsbeleid voor commissies, dat dit jaar onveranderd was ten opzichte van 

voorgaande jaren, is gehandhaafd. De kookcommissie heeft 100% korting gekregen op het 

nieuwjaarsdiner, de septemberkampcommissie 50% korting op het septemberkamp en de 

simulatiecommissie 50% korting op de simulatie. Tevens hebben de gala- en bestuursleden die 

nuchterheidsdienst hadden op het door ons georganiseerde SIB-Nederland Gala 50% korting 

gekregen. Vooral naar het laatstgenoemde zal de komende editie goed gekeken moeten worden, 

omdat dit niet naar behoren verliep. Hierom bevelen wij aan om dit af te schaffen en/of alle 

commissieleden korting te geven of geen van hen. 

5.4 Acquisitie 

5.4.1 Algemeen 

Met de term ‘acquisitie’ refereren we naar het verwerven van subsidiëring door fondsen. De 

Penningmeester was dit jaar wederom ook Commissaris Acquisitie en draagt hier dus de 

eindverantwoordelijkheid over. Voor het overzicht wordt in dit verslag kortweg naar “CA” 

gerefereerd. 

5.4.2 Beleid omtrent fondsen 

De penningmeester heeft zich ingezet om zoveel mogelijk persoonlijk contact met fondsen te 

onderhouden. In dit kader zijn er twee afspraken gemaakt met het vfonds waarbij persoonlijke 

contacten gelegd zijn met de contactpersoon van het vfonds en eenmaal met de 

studentencommissie van het U-fonds. Daarnaast is de jaarbijeenkomst van het vfonds bijgewoond. 

Maandelijks is een nieuwsbrief met een verslag van de afgelopen lezingen naar alle fondsen 

gestuurd met bijgevoegd een uitnodiging om eens langs te komen.  

5.4.3 Afrondingen van activiteiten uit 2017-2018 

Gedurende 2018-2019 zijn afrondingen ingeleverd van het lezingenprogramma en de Grote Reis 

van 2017-2018. Alle afrondingen zijn goedgekeurd en het grootste deel van de toegezegde 

bedragen (of het deel daarvan waarop daadwerkelijk aanspraak is gemaakt) zijn uitbetaald. Een 

uitzondering hierop is de bijdrage aan het lezingenprogramma van het U-Fonds. Aangezien er 

vorig jaar uit het budget van het lezingenprogramma een laptop is gekocht zonder dat dit 

inbegroot was of gecommuniceerd was met de fondsen, heeft het U-Fonds besloten om hun 

bijdrage niet uit te betalen. Zij wilden de laptop namelijk niet vergoeden en het is onder hun 

reglement niet mogelijk om het andere deel wel uit te keren. Om uit te leggen wat er mis is gegaan 

is er een gesprek geweest met het U-Fonds en is de samenwerking gewaarborgd gebleven. De 

laptop is uiteindelijk uit het IT-reserve gekomen en de rest van het bedrag is uit het 

lezingenreserve gekomen. 

5.4.4 Afrondingen van activiteiten uit 2018-2019 

Gedurende 2018-2019 zijn afrondingen ingeleverd voor het SIB-Nederland congres in maart, de 

KIP naar Bilbao in april en het Lezingenprogramma 2018-2019 in augustus. Alle afrondingen 
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zijn goedgekeurd en het grootste deel van de toegezegde bedragen (of het deel daarvan waarop 

daadwerkelijk aanspraak is gemaakt) zijn uitbetaald.  

5.4.5 De acquisitiecommissie 

De acquisitiecommissie (AC) heeft dit jaar de penningmeester geadviseerd, ondersteund en 

gecontroleerd bij de acquisitie. De penningmeester heeft de AC voorgezeten. Zoals eerder 

genoemd zijn er meerdere fondsenmiddagen georganiseerd waar de commissie de 

penningmeester ondersteund heeft bij het controleren van aanvragen en bij het doen van 

aanvragen. Dit was erg nuttig en daarom is het aan te raden om dit voort te zetten. 

5.4.6 Simulatie 

Voor de Simulatie is dit jaar, anders dan vorige jaren, geen fonds aangeschreven, gezien de 

locatie gratis was. Dit was het geval, omdat het via de Universiteit Utrecht mogelijk was gebruik 

te maken van lokalen op de University Campus Utrecht.  

5.4.7 Lezingenprogramma 2018-2019 

Het lezingenprogramma 2018-2019 is binnen budget gebleven. Dit is onder andere omdat de 

kosten voor de Facebook-promotie erg meevielen en ook de sprekersdrankjes, de 

reiskostenvergoeding en de sprekersbedankjes meevielen. Aangezien ook de inkomsten 

tegenvielen, is er geen sprake van een begrotingsoverschot. Wel is er sprake van een vrijval uit 

het reserve voor het lezingenprogramma, omdat een aantal aangeschreven fondsen niet heeft 

toegezegd óf minder toe heeft gezegd dan gehoopt.       

 In 2018-2019 zijn vier vfonds-lezingen georganiseerd. Deze lezingen gingen over een 

onderwerp dat in lijn lag met de doelstellingen van het vfonds. Bij deze lezingen werd een vfonds-

banner geplaatst en werden bij de afkondigingen de bezoekers opgeroepen vriend van het vfonds 

te worden. Onafhankelijkheid is een kernwaarde van de EC. Om de aantasting hiervan te beperken 

werd gezorgd dat de onderwerpen van vfonds-lezingen ook altijd in lijn waren met de statutaire 

doelstellingen van SIB-Utrecht. Daarnaast werden geschikte onderwerpen die de EC uit zichzelf 

aandroeg tot vfonds-lezing benoemd, in plaats van dat de noodzaak om een vfonds-lezing te 

organiseren als uitgangspunt genomen werd. 

5.4.8 Lezingenprogramma 2019-2020 

Met name voor de financiering van het dinsdagavondprogramma is SIB-Utrecht sterk afhankelijk 

van fondsen. Gedurende het afgelopen jaar heeft het bestuur ondervonden dat in het algemeen 

fondsen de neiging hebben steeds minder toe te zeggen. Dit jaar vormde hierop geen uitzondering.

  Voor het lezingenprogramma zijn in eerste instantie de volgende fondsen aangeschreven: 

het U-fonds, fonds VIGU, het vfonds, de Gravin van Bylandt Stichting, het Rabobank 

Stimuleringsfonds en het August Fentener van Vlissingen Fonds.    

 Het U-fonds en het Rabobank Stimuleringsfonds hebben €1000,- geheel toegezegd. Ook 

fonds VIGU heeft het aangevraagde bedrag toegezegd: €500,- De aanvraag bij het vfonds is nog in 

behandeling. De Gravin van Bylandtstichting heeft geen gehoor gegeven. Het August Fentener van 
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Vlissingenfonds heeft niet toegezegd, gezien zij veel aanvragen heeft ontvangen welke het fonds 

niet allemaal kan honoreren. Het vfonds heeft aangegeven dat 2019-2020 het laatste 

lezingenprogramma zal zijn dat het fonds steunt, gezien een wijziging in de beleidskader van het 

fonds.            

 Er is gekeken naar oplossingen voor het, nu bijna structurele, tekort op de begroting van 

het lezingenprogramma. Er zijn veel verschillende opties, een feit is echter dat een 

lezingenprogramma zoals wij dat nu kennen met een, voor SIB-Utrecht, relatief dure locatie als 

het Instituto Cervantes, op lange termijn niet meer financieel haalbaar is. Opties die onderzocht 

moeten worden door volgende besturen zijn onder andere: een andere locatie voor het 

lezingenprogramma, hogere contributies of minder lezingen. Wel moet hierbij genoemd worden 

dat een hogere contributie slechts symptoombestrijding zal zijn, gezien de kosten van de huidige 

locatie. 
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6. De integrale dinsdagavond 

6.1 De haphop 

Om de week heeft er een haphop plaatsgevonden, wat inhield dat een groep leden samen ging eten 

voor de lezing. Er is naar gestreefd locaties te vinden die zo veel mogelijk passend waren bij het 

thema van het daaropvolgende inhoudelijke dinsdagavondprogramma. Bovendien is er dit jaar 

met veel nieuwe haphop locaties geëxperimenteerd, waar enthousiast op werd gereageerd door 

de leden. Dit jaar is geen enkele locatie dubbel bezocht. De opkomst van de haphops lag tussen de 

13 en 46 leden, met een gemiddelde van 22. 

6.2 De lezing 

Ook dit jaar is de continuïteit van het lezingenprogramma van SIB-Utrecht gewaarborgd. Vanaf 4 

september tot 25 juni zijn er in totaal 42 lezingen georganiseerd door verschillende commissies 

en genootschappen. SIB-Utrecht heeft dit jaar 74 sprekers mogen ontvangen en ruim 2536 

bezoekers bereikt. 

6.2.1 Onderwerpen 

De verbreding die afgelopen jaren zichtbaar is geworden op het gebied van de onderwerpen 

binnen het lezingenprogramma is dit jaar doorgezet. Verschillende maatschappelijk relevante 

thema’s, zoals klimaatverandering, sekswerk en ruimtevaart zijn dit jaar besproken in de 

wekelijkse lezingen, discussies en debatten. Net als voorgaande jaren zijn veel van de avonden 

met maatschappelijke onderwerpen zowel goed bezocht als goed beoordeeld zijn. De traditionele 

“IB” onderwerpen, werden daarentegen een stuk minder goed bezocht. Dit is dan ook de reden 

dat er niet is gekozen voor een evenredige verdeling van het aantal maatschappelijke en 

internationale onderwerpen. Er zijn uiteindelijk 30 lezingen georganiseerd met een 

maatschappelijk onderwerp en 12 lezingen met een internationaal onderwerp. Geadviseerd 

wordt dan ook om de trend omtrent maatschappelijke onderwerpen voort te zetten.  

6.2.2 Sprekers 

Er zijn dit jaar 74 sprekers ontvangen. Meer dan de 67 sprekers in 2017-2018, maar minder dan 

de 109 in 2016-2017. Diversiteit kwam niet alleen tot uiting in het scala aan onderwerpen. Dit jaar 

is getracht een divers palet aan sprekers uit te nodigen op de dinsdagavond. Hierbij werd met 

name gekeken naar de professionele achtergrond. We hebben dit jaar verschillende sprekers 

ontvangen die niet uit de wetenschappelijke, politieke of journalistieke hoek kwamen. Zo zijn er 

dit jaar sprekers geweest uit het bedrijfsleven, uit de culturele sector en er is ook een sekswerker 

langs geweest. Verder is er ook gekeken naar de sekse balans binnen het lezingenprogramma. In 

2016-2017 lag de verhouding op 76% man en 24% vrouw, in 2017-2018 was dat 60% man 

tegenover 40% vrouw. Dit jaar ligt de verhouding eveneens op 40% vrouw, 60% man.  
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6.2.3 Formats 

In de afgelopen jaren is flink geëxperimenteerd met formats. Dit jaar zijn er onder andere 

debatten, vraaggesprekken en discussieavonden georganiseerd. Dergelijke formats worden 

gebruikt om onderwerpen op een andere manier te belichten en om het publiek actief te 

betrekken bij het gesprek. Toch bleek uit de lezingenenquêtes van dit jaar dat SIB-leden het 

‘traditionele format’ (twee sprekers en een vragenronde) ook erg kunnen waarderen, daarom 

werd er ook van dit format veelvuldig gebruikgemaakt.  

6.2.4 Kwaliteit en evaluatie 

De kwaliteit van de lezingen is essentieel voor de aantrekkingskracht van het inhoudelijke 

programma en van de vereniging zelf. Kwalitatief sterke lezingen bevorderen de uitstraling van 

SIB naar zowel leden als niet-leden. Het gemiddelde publiekscijfer is een 8,02. Daarnaast zijn 21 

avonden beoordeeld met een 8 of hoger en is slechts één avond beoordeeld met een 7 of lager. De 

kwaliteit van de programma’s is dit jaar geëvalueerd op verschillende wijzen. Het publiek was in 

de gelegenheid te stemmen op de stemlaptops. Daarnaast is er aan het begin en aan het eind van 

het jaar een programma-enquête verspreid onder de leden. 

6.2.5 Opkomst 

Dit jaar werd er gestreefd naar een gemiddelde opkomst van 60 bezoekers. Dit aantal is niet 

gehaald, er kwamen gemiddeld 57,1 bezoekers naar de dinsdagavondprogramma’s georganiseerd 

door SIB-Utrecht. Waarschijnlijk is dit gemiddelde een gevolg van de toegenomen concurrentie in 

het lezingenlandschap en het feit dat er een daling te bemerken is in het aantal SIB-leden dat 

aanwezig is bij lezingen. Wel organiseerden wij dit jaar ook twee lezingen in samenwerking met 

Studium Generale op maandag. Als deze worden meegenomen in de berekening, komt het 

gemiddelde uit op 60,4 bezoekers.  

6.2.6 Engelstalige lezingen 

In het kader van het internationaliseringstraject, was het doel om tien Engelstalige lezingen te 

organiseren dit jaar. Uiteindelijk zijn er precies tien Engelstalige lezingen georganiseerd, met een 

gemiddelde opkomst van 61,6 en een gemiddeld cijfer van 7,8.  Het is lastig te zeggen of de hogere 

opkomst te maken heeft met de taal, maar deze kans is erg klein, gezien het aantal enkel 

Engelssprekenden op de Engelse lezingen nog beperkt was. Verwacht wordt dat dit komend jaar 

zal toenemen. In dat geval kan er dan een duidelijkere vergelijking worden gemaakt.  

6.3 De borrel 

De wekelijkse borrel zorgde ook afgelopen jaar weer voor een gevulde Hemingway. Het is de 

meest laagdrempelige activiteit die SIB-Utrecht kent waarop men samenkomt en elkaar weer ziet. 

De Interne Commissie (hierna: IC) heeft bij de borrel een gastheerfunctie. De IC heeft dit jaar de 

sfeer goed in de gaten gehouden en de leden van de IC waren vaak aanwezig. Andere commissies 

kregen op de borrel de gelegenheid hun activiteiten te promoten. De borrel was dan ook het 

voornaamste moment voor leden om zich op te geven voor activiteiten en reisjes. Ook waren er 
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regelmatig aankondigingen tijdens de borrel, zoals de aankondiging van de locatie van de Korte 

Internationale Pleziertocht. 

6.3.1 Themaborrels 

Dit jaar is er geëxperimenteerd met een maandelijkse themaborrel, waarvan het thema aansloot 

bij het daaraan voorafgaande lezing en eventuele haphop. De eerste maanden werd dit thema 

vooral verwezenlijkt door de Hemingway te versieren en een speciaal drankje in thema aan te 

bieden. De Hemingway bleek echter lastig te versieren, waardoor de laatste maanden versiering 

werd gebruikt die leden konden dragen (bijv. hoeden), dit bleek beter aan te slaan. Verder hebben 

we de laatste maanden een themadrankje met korting aan kunnen bieden. Door een borrel in 

thema te organiseren, kon de borrel op een leuke manier betrokken worden bij de interne 

promotie voor de eventuele haphop en lezing van die avond.  
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7. Interne Zaken 
 

De CI houdt zich primair bezig met het ledenbeleid en de organisatie van gezelligheidsactiviteiten. 

Het ledenbeleid bestaat uit twee delen: ledenintegratie en ledenbinding.  

  De CI begeleidt de commissies en genootschappen die onder haar vallen. Hiervoor is de CI 

het directe aanspreekpunt namens het bestuur. De voorzitters van deze commissies en 

genootschappen hebben zoals elk jaar een training gekregen om goed zelfstandig te kunnen 

functioneren. De CI wordt ondersteund door de leden van de IC. De CI is voorzitter van deze 

commissie.  

7.1 Ledenintegratie 
Het doel van ledenintegratie is om de nieuwe leden een paar weken na inschrijving zo goed 

mogelijk bij de vereniging te betrekken. De ledenintegratie wordt voornamelijk bereikt door de 

introductieperiodes en door het mentorenbeleid, dat niet alleen in de introductieperiode wordt 

toegepast, maar ook daarna. Ook de IC speelt tijdens en na de introductieperiodes een belangrijke 

rol in het kader van ledenintegratie.  

7.1.1 Introductieperiodes 

Binnen elk verenigingsjaar vinden er drie introductieperiodes plaats. Een introductieperiode 

bestaat uit een introductieweekend gevolgd door één of twee introductieweken waarin de nieuwe 

leden tijdens een aantal avonden kennis kunnen maken met SIB-Utrecht. Het doorlopen van (een 

deel van) één van de drie introductieperiodes is verplicht voor alle nieuwe leden. 

7.1.1.1 Septemberkamp 

Tijdens het eerste introductieweekend, het septemberkamp, waren 21 nieuwe leden aanwezig. 

Hiernaast waren er ook 36 ouderejaarsleden mee. Volgend op het kamp waren twee 

introductieweken, waar 31 nieuwe leden aanwezig waren.  In deze weken hebben we activiteiten 

georganiseerd waarmee de nieuwe leden de vereniging beter leerden kennen, alsook luchtige 

activiteiten, zoals een Crazy 88. Van de nieuwe leden uit deze lichting hebben er het afgelopen jaar 

19 plaatsgenomen in een commissie. 

 

7.1.1.2 Korte Buitenlandse Reis (KBR) 

De KBR is het tweede introductieweekend van het jaar. Deze vond plaats in november en bestond 

uit een weekendje naar Lille. De commissie had een weekend met inhoudelijke en gezellige 

activiteiten neergezet. We kregen voor deze introductieperiode 4 nieuwe leden, waarvan er 3 mee 

zijn geweest naar Lille. Ook zijn er op dit weekend 2 geïnteresseerden mee geweest, die zich 

vervolgens helaas niet hebben ingeschreven. Desondanks beviel het openstellen van de KBR voor 

geïnteresseerden wel goed, omdat het een goede manier is om hen de sfeer van SIB te laten 

proeven en het ook de algehele sfeer van het weekend positief beïnvloedde. In totaal gingen er 40 

leden mee op dit weekend. Na de KBR was één introductieweek voor de nieuwe leden met drie 
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avonden om elkaar en de vereniging beter te leren kennen. 2 van de nieuwe leden uit deze periode 

hebben dit jaar in een commissie plaats genomen. 

 

7.1.1.3 Lente Introductie Trip (LIT) 

De LIT is het derde en laatste introductieweekend van het jaar. Dit jaar hebben we voor de LIT 6 

leden geworven waarvan er 5 meegingen met het reisje naar Maastricht. In totaal gingen er 23 

mensen mee. Na de LIT was er weer één introductieweek van drie avonden. Van de nieuwe leden 

hebben er 4 in commissies plaatsgenomen. Ondanks dat dit de laatste introductieperiode was, zijn 

er na de LIT nog 2 nieuwe leden geworven. 

 

7.1.2  Mentorenbeleid 

Mentoren spelen een belangrijke rol in het binden en integreren van leden. Er is net zoals vorig 

jaar dan ook veel aandacht naartoe gegaan.  

 Bij elke introductieperiode zijn er mentorgroepen gemaakt van tussen de 5 en 10 leden. 

Elk groepje had twee mentorouders bij voorkeur bestaande uit een man en een vrouw van 

wisselende leeftijd en interesses. Hierdoor was er voor iedereen een aanspreekpunt en werd het 

makkelijker om zich thuis te voelen binnen de vereniging. Daarnaast zijn er ook zo vaak mogelijk 

leden van de Interne Commissie ingezet als mentoren, omdat zij de meeste ervaring hebben met 

de binding van leden.  

 Voor elke introductieperiode was er een whatsappgroep met de CI en de mentoren om zo 

tips en aanwijzingen te geven. Zo werd er gestroomlijnd wat er allemaal naar de nieuwe leden 

gecommuniceerd werd, zodat de informatie op een laagdrempelige manier bij de nieuwe leden 

terecht kwam.   

 Ook na de introductieperiodes speelden de mentorgroepen nog een belangrijke rol in de 

integratie van leden. Zo moedigde de CI de mentoren nog regelmatig aan hun mentorkinderen 

mee te nemen naar activiteiten of om voor activiteiten samen te eten en dergelijke zaken.  

 Het hierboven beschreven mentorenbeleid is goed bevallen afgelopen jaar: als mentoren 

actief en betrokken zijn tijdens de introductieperiode, zijn ze zo toegankelijk mogelijk voor de 

nieuwe leden, wat nieuwe leden hierdoor makkelijker bij de vereniging betrekt. Het is dan ook 

aan te raden om deze lijn voort te zetten aankomend jaar, belangrijk hierbij is dat van te voren 

goed naar mentoren gecommuniceerd wordt wat er precies van hen verwacht wordt, zodat de CI 

en de mentoren op één lijn zitten. 

7.2 Ledenbinding 
Het bestuur, de Interne Commissie en andere commissies zetten zich in om leden actief betrokken 

te houden bij de vereniging. Een goede relatie tussen het bestuur en de leden en tussen de leden 

onderling is in het kader van ledenbinding erg belangrijk.  
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7.2.1 De verenigingsbrede activiteiten 

Dinsdagavond is de vaste verenigingsavond van SIB-Utrecht. Afgelopen jaar was er elke week een 

inhoudelijk programma en borrel. Elke twee weken vond ook een haphop plaats. Hierover is meer 

te lezen in hoofdstuk 6. De dinsdagavond was elke week openbaar toegankelijk. Zo kunnen 

geïnteresseerden een avond kijken of SIB bij hen past.  

 Naast de vaste verenigingsavond vonden er wekelijks tussen de één en vier andere 

activiteiten plaats, georganiseerd door commissies, genootschappen of het bestuur. 

7.3 Commissies onder verantwoordelijkheid van de Commissaris 

Intern 

7.3.1 Interne Commissie 

De IC ondersteunt de CI bij het uitvoeren van haar taken. Dat wil met name zeggen dat de IC 

meedenkt over de organisatie van gezellige activiteiten en hierbij regelmatig aanwezig is, en dat 

de IC de CI helpt de ledenintegratie en –binding te bewerkstelligen. De IC vergaderde ook dit jaar 

weer elke 2 weken.  

 Dit jaar heeft de IC in samenwerking met de CI een cantus georganiseerd met als thema 

het Eurovisie Songfestival. Verder hebben veel IC-leden plaatsgenomen in reguliere commissies 

om de communicatielijnen zo kort mogelijk te houden.  

 De IC was naast het bestuur het voornaamste aanspreekpunt voor leden. Dit gebeurde op 

een directe en indirecte manier. Zo waren veel IC-leden actief als mentoren bij 

introductieperiodes (zie 7.1.2), en stelden zij zich op informatieavonden voor als aanspreekpunt. 

Ook informeerden zij onder leden of zij nog interesse hadden in bepaalde commissies.  

 Tevens is er dit jaar aan gewerkt om het vertrouwelijke karakter van de IC te versterken. 

Er is gestreefd netjes om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie en om klaar te 

staan voor leden als vertrouwenspersoon. Dit is bewerkstelligd door het vertrouwelijke karakter 

van de IC regelmatig te evalueren tijdens IC-vergaderingen en door nieuwe IC-leden een 

inwerking te geven waarin de vertrouwelijke rol van de IC duidelijk uitgelegd en benadrukt werd. 

Door het jaar heen lijkt het vertrouwelijke karakter van de IC inderdaad sterker te zijn geworden: 

dit was te merken aan de positieve feedback vanuit het bestuur en de IC zelf, en ook vanuit leden. 

7.3.2 Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie, ook wel Accie, had het afgelopen jaar zes leden. De Accie heeft dit jaar 

leuke en creatieve activiteiten georganiseerd zoals een dobbelavond tijdens Sinterklaas, een 

bezoek aan de sterrenwacht, en een Crazy 88. Ook hebben ze het jaarlijkse Open Podium weer erg 

succesvol neergezet. 

7.3.3 Feestcommissie 

De feestcommissie, ook wel Feescie, bestond dit jaar uit vier leden. Ze hebben dit jaar een “Freaky 

Circus” en een “What do you Meme” feest georganiseerd. Daarnaast heeft de Feescie veel geholpen 

met feesten die niet door hen georganiseerd werden, zoals het feest na de IC-cantus. De commissie 
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gaf in hun evaluatie van dit jaar aan graag meer verantwoordelijkheden te willen, dus het is aan 

te raden hier volgend jaar naar te kijken. 

7.3.4 Kookcommissie 

De kookcommissie, ook wel Kookcie, had het afgelopen jaar acht leden. Hun jaar begon met het 

koken voor het septemberkamp (zie 7.1.1.1), waar ze kookten voor 57 mensen. Hierna hebben ze 

nog veel leuke activiteiten georganiseerd zoals een cocktailworkshop, twee haphops, een BBQ en 

natuurlijk het jaarlijkse Nieuwjaarsdiner.  

7.3.5 Septemberkampcommissie 

De septemberkampcommissie, ook wel Septemberkampcie, had het afgelopen jaar vijf leden en 

heeft in september het eerste introductieweekend van het jaar georganiseerd. Het kamp vond 

plaats bij kampeerboerderij De Runsvoort in Helvoirt. Er gingen 57 deelnemers mee. Het thema 

was dit jaar MaffioSIB.  

7.3.6 Korte Buitenlandse Reis 

De Korte Buitenlandse Reis-commissie, ook wel KBRcie, had het afgelopen jaar drie leden en heeft 

in november een introductieweekend georganiseerd naar Lille. Hier waren 40 leden aanwezig. 

Tijdens het weekend is een doorlopend spel gespeeld. Ook hebben de deelnemers het Museum 

des Beaux Arts bezocht. Dit gebeurde allemaal in groepjes zodat de (nieuwe) leden elkaar goed 

konden leren kennen. 

7.3.7 Lente Introductie Trip Commissie 

De lente-introductie-tripcommissie, ook wel LITcie, bestond afgelopen jaar uit drie leden en heeft 

in maart het derde introductieweekend van het jaar georganiseerd. Op het weekend gingen 23 

leden mee. Het reisje ging dit jaar naar Maastricht, en had een goed gevuld programma met o.a. 

een bezoek aan de Mergelgrotten en een kroegentocht.  

7.3.8 Korte Internationale Pleziertocht 

Aangezien de Grote Reis en de Korte Internationale Pleziertocht (KIP) de afgelopen jaren minder 

deelnemers aan trokken is ervoor gekozen om dit jaar in plaats van de standaard 2 reizen per jaar 

alleen de KIP te organiseren. De Korte Internationale Pleziertocht Commissie, ook wel KIPcie, 

bestond uit vijf leden en heeft in april een reis naar Bilbao georganiseerd. De reis zat al gauw na 

de aankondiging van de locatie vol, er gingen 32 leden mee. De reis had een gevarieerd 

programma, dat onder andere bestond uit een bezoek aan San Sébastian, het Guggenheim 

Museum en een wijnproeverij.  

7.3.9 Simulatiecommissie 

De simulatiecommissie, ook wel Simulacie, bestond afgelopen jaar uit vijf leden en heeft in juni 

een simulatieweekend georganiseerd. Een simulatie is een rollenspel waarbij de deelnemers 

plaatsnemen in een kabinet tijdens een historisch conflict en proberen dit conflict zo voordelig 
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mogelijk voor het eigen kabinet én zichzelf op te lossen. Vanaf het beginpunt van het conflict zijn 

allerlei scenario’s mogelijk, en afhankelijk van de acties die de deelnemers en kabinetten 

ondernemen, wordt de geschiedenis op een bepaalde manier herschreven. De simulatie heeft veel 

raakvlakken met het populaire concept van een Model United Nations. De simulatie had 30 

deelnemers in totaal, waarvan één niet-lid. Het thema was de Napoleontische Oorlogen.  

7.4 Genootschappen 

Zoals beschreven onder beleidsdoel 5, zijn genoot- en gezelschappen dit jaar verenigd onder de 

noemer genootschappen en gelden voortaan dezelfde regels voor hen. Genootschappen zijn 

groepen leden met dezelfde inhoudelijke interesse. Momenteel kent SIB de volgende 

genootschappen: het Azië Genootschap, DGG, het Digitale en Analoge Spellengenootschap (D.A.S.), 

het Fristi Genootschap, het Kunst en Cultuur Genootschap (KCG), het Revschap, de V.I.P., V.I.P., het 

Wereldreligies Genootschap en 2019: A Film Odyssey. Naast hun besloten activiteiten, hebben 

deze genootschappen hebben het afgelopen jaar allemaal minstens één verenigingsbrede 

activiteit georganiseerd, waarvan drie dinsdagavondprogramma’s verzorgd door het 

Wereldreligies Genootschap, het Azië Genootschap en V.I.P. Andere verenigingsbrede activiteiten 

waren onder andere een Fristi Hunt door het Fristi Genootschap, een tandemtocht door Natuurlijk 

en een cantus door V.I.P.   

 Het samenvoegen van de genoot- en gezelschappen is goed bevallen; door ze aan dezelfde 

regels te laten voldoen, kwam dit de overzichtelijkheid ten goede. Ook het stellen van een 

minimum aantal activiteiten voor genootschappen om te mogen blijven bestaan is goed bevallen, 

omdat er op die manier een duidelijk overzicht is ontstaan van actieve genootschappen. Daarnaast 

bleek het instellen van minimaal één verenigingsbrede activiteit per jaar ook een succes, omdat 

dit een leuke en laagdrempelige manier was voor leden om een keertje kennis te maken met een 

genootschap. Verder is het aan te raden om ook aankomend jaar als CI regelmatig contact te 

hebben met genootschapsvoorzitters: op die manier weet de CI hoe het ervoor staat met een 

genootschap en kan hij de activiteit van genootschappen stimuleren.  

7.5 Ledeninitiatieven 

Er zijn dit jaar meerdere creatieve ledeninitiatieven ingediend, maar omdat deze allemaal pas aan 

het einde van het jaar kwamen, was er eigenlijk geen plaats meer om deze activiteiten in te 

plannen. Het is dan ook aan te raden om volgend jaar te kijken naar een mogelijke deadline voor 

het indienen van ledeninitatieven, zodat er nog genoeg ruimte is in de verenigingsagenda om ze 

ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Ook is het een mogelijkheid om bepaalde data vrij te 

houden voor mogelijke ledeninitiatieven. 

7.6 Ledenenquêtes 

Dit jaar is er naast de jaarlijkse ledenenquête die in de zomer is verspreid, ook een tussentijdse 

ledenenquête verspreid in januari. Het doel van deze tussentijdse ledenenquête was om te meten 

in hoeverre leden zich thuis voelen bij SIB en het gevoel hebben hun plekje gevonden te hebben 
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binnen de vereniging. Ook was er ruimte om andere feedback te geven. Deze tussentijdse 

ledenenquête is goed bevallen omdat de hierdoor verworven feedback kon worden gebruikt in de 

tweede helft van het verenigingsjaar, bijvoorbeeld over de houding en toegankelijkheid van het 

bestuur en hoe gemakkelijk leden het ervaren om lid te worden van een commissie en/of 

genootschap. Daarnaast is het ook goed bevallen om tijdens de inwerking van de aankomende CI 

niet alleen feedback van het einde van dit jaar te hebben, maar om ook feedback na de eerste helft 

van het jaar te hebben.  
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8. Externe Zaken 
 

Naast het lezingenprogramma, waar u in hoofdstuk 6 over heeft kunnen lezen, houdt de CE zich 

voornamelijk bezig het begeleiden van commissies en het onderhouden van externe contacten die 

betrekking hebben op het lezingenprogramma. 

8.1 Commissies 

De CE begeleidt de commissies die onder haar vallen. Hiervoor is de CE het directe aanspreekpunt 

namens het bestuur. De voorzitters van deze commissies hebben zoals elk jaar een training 

gekregen om hen voor te bereiden op het commissiewerk.  

8.1.1 Externe Commissie 

De Externe Commissie (EC) ondersteunt de CE bij het uitvoeren van haar taken. Dat komt veelal 

neer op het organiseren van lezingen, het meedenken over beleid en het erop toezien dat de 

dinsdagavonden soepel verlopen. De EC vergaderde dit jaar elke twee weken.  

De EC organiseerde dit jaar het grootste deel van de dinsdagavonden. De commissie bestond in 

dit jaar uit zes leden. Dat is aan de krappe kant, maar gezien de kleine EC vorig jaar, kruipen we 

langzaam weer omhoog naar een goedgevulde EC. In het ideale geval bestaat de EC  uit circa zeven 

tot negen leden. 

8.1.2. Inhoudelijke Activiteitencommissie 

De Inhoudelijke Activiteitencommissie, ook wel de Inhac, had het afgelopen jaar vijf leden. Dit jaar 

werden zij begeleid door de CE. De commissie heeft dit jaar vier activiteiten georganiseerd, 

waaronder een rondleiding door sterrenwacht Sonnenborgh. Een overzicht van alle activiteiten is 

te vinden in het activiteitenoverzicht. Traditiegetrouw organiseert de Inhac jaarlijks een lezing als 

onderdeel van het lezingenprogramma van SIB-Utrecht. Dit jaar ging de lezing over de crisis in 

Venezuela.  

8.1.3 Filmcommissie 

De filmcommissie, ook wel de Filmcie, bestond dit jaar uit zes leden. De commissie heeft dit jaar 

vier filmlezingen georganiseerd als onderdeel van het lezingenprogramma. Ze zijn hierbij begeleid 

door de CE. Bij elke lezing was een spreker aanwezig om inhoudelijke verdieping aan de film te 

geven. De eerste filmlezing in het Louis Hartlooper Complex was met 80 bezoekers tevens de best 

bezochte van de vier. Naast de filmlezingen zijn er ook twee andere activiteiten georganiseerd 

door de filmcie, namelijk een activiteit waar filmscènes werden nagespeeld en een activiteit waar 

zelf stopmotion-filmpjes werden gemaakt.  

8.1.4 SIB-NL Congrescommissie 

De SIB-NL-Congrescommissie bestond dit jaar uit vijf leden. Aan het begin van het verenigingsjaar 

is deze commissie opgestart om in de Diesweek een congres te organiseren. Met als onderwerp 
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‘Het Nieuws van Nu’, is er vroeg begonnen met het aanschrijven van bekende sprekers, het regelen 

van geschikte locaties en het aanschrijven van fondsen. Onder begeleiding van de CE heeft de 

commissie een prachtige dag georganiseerd, vol workshops, lezingen en masterclasses. Met 

sprekers als Giselle van Cann en Ralf Bodelier was het congres inhoudelijk een groot succes. Er 

waren zo’n 80 bezoekers. Dit was minder dan verwacht. Naar ons inziens, lag dit vooral aan een 

groot deel eerstejaars, dat of aan het werk was op zaterdag, of naar hun ouders ging. Volgend jaar 

zou kunnen worden gekeken naar een andere dag voor het symposium, bijvoorbeeld een 

doordeweeks middag-avond programma. 

8.1.5 Begeleiding 

Dit jaar hebben ook verenigingsleden buiten de EC een lezing georganiseerd. Dit werd ook ten 

zeerste aangemoedigd, omdat dit een goede manier is voor leden om inhoudelijke ervaring op te 

doen. Dit jaar hebben drie commissies (de Interne Commissie, de KIP-commissie en de 

Inhoudelijke Activiteitencommissie) en drie genootschappen (VIP, het Aziëgenootschap en het 

Wereldreligiesgenootschap) lezingen georganiseerd. Ook vanuit het bestuur was er animo om een 

lezing te organiseren, met als resultaat dat er drie lezingen door bestuursleden zijn georganiseerd.  

8.2 Externe Contacten 
Het aanleggen en onderhouden van externe contacten die van belang zijn voor de EC en het 

inhoudelijke programma valt ook binnen het takenpakket van de CE. Afgelopen jaar zijn bestaande 

contacten onderhouden, en samenwerkingen met nieuwe partners gestart. 

8.2.1 Studium Generale UU 

Dit jaar zijn er drie lezingen georganiseerd in samenwerking met Studium Generale. Dit waren 

lezingen over de nieuwe politiek in China, Turkije en de Verenigde Staten, waarvan één op dinsdag 

en twee op maandag. Bij deze lezingen waren iedere keer ruim 150 mensen aanwezig, waarvan 

ongeveer 40-50 leden van SIB. SIB had een moderator op het podium staan, naast de moderator 

van Studium Generale. Voor aankomend verenigingsjaar is weer een reeks van drie avonden 

vastgelegd in samenwerking met Studium Generale. 

8.2.2 Pax 

Dit jaar is er in samenwerking met Pax in de vredesweek een lezing georganiseerd over Killer 

Robots en het effect dat zij (in de toekomst) zullen hebben. 

8.2.3 Louis Hartlooper Complex 

Dit jaar zijn er in samenwerking met Filmtheater ‘t Hoogt twee filmlezingen georganiseerd. In 

december 2018 sloot ‘t Hoogt haar deuren. De overige twee filmlezingen zijn georganiseerd bij 

het Louis Hartlooper Complex. Deze zijn naar tevredenheid verlopen.  
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8.2.4 Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger (KNVOL) 

Dit jaar is er geen lezing georganiseerd met de KNVOL. Voor volgend verenigingsjaar staat deze 

wel weer op de planning.  

8.2.5 Studie- en studentenverenigingen 

Er is een lezing georganiseerd in samenwerking met studievereniging CS Ubuntu. Dit was de lezing 

in de PAX Vredesweek over Killer Robots. Ook is er een lezing georganiseerd in samenwerking 

met U.H.S.V. Anteros, over de weergave van LGBT+ in de media. Deze samenwerkingen hebben 

ervoor gezorgd dat een nieuwe groep studenten in aanraking is gekomen met het 

lezingenprogramma van SIB. Samenwerkingen als deze zijn belangrijk voor het vergroten van de 

bekendheid van het inhoudelijke programma. 

8.3 Externe contacten onder verantwoordelijkheid van de voorzitter 
 

Namens SIB onderhoudt de voorzitter contacten met uiteenlopende organisaties en instellingen. 

Enkele van deze contacten zullen hieronder uitgelicht worden. 

8.3.1 Universiteit Utrecht 

Het contact tussen SIB-Utrecht en de Universiteit Utrecht (hierna: UU) is dit jaar wederom goed 

verlopen. De UU is op de hoogte gehouden van onze activiteiten en het bestuur heeft zich het 

afgelopen jaar ingespannen om de verstandhouding goed te houden en waar mogelijk te 

verbeteren. Zo zijn de leden van het College van Bestuur tijdens recepties van de Universiteit actief 

benaderd.  

8.3.2 Hogeschool Utrecht 

De goede contacten met de Hogeschool Utrecht (hierna: HU) zijn dit jaar voortgezet. Zowel vanuit 

de vereniging als vanuit de HU wordt de samenwerking gewaardeerd. Dit jaar heeft het bestuur 

contact onderhouden met het College van Bestuur door met hen te spreken op formele 

gelegenheden, zoals de jaaropening en het besturendiner.  

8.3.3 Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (landelijk en Utrecht) 

De samenwerking met NGIZ-Utrecht is dit jaar een ander pad ingeslagen. Er is vanuit SIB-Utrecht 

een reünistencommissie opgericht die evenementen zou organiseren voor zowel reünisten van 

SIB-Utrecht als vrienden van NGIZ-Utrecht. Dit is één keer gebeurd, de tweede keer is helaas niet 

doorgegaan vanwege problemen met het vinden van een spreker. Zoals hierboven besproken, is 

de samenwerking met NGIZ-Utrecht veranderd en zullen er geen reünistenbijeenkomsten meer 

zijn.            

 De samenwerking met NGIZ-landelijk bestond uit het wederzijds delen van evenementen 

in ieders netwerk, en heeft de ceremonieel voorzitter van SIB-NL plaatsgenomen in het bestuur 

van NGIZ-landelijk. 
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8.3.4 Pnyx 

Het kantoor van SIB-Utrecht is gevestigd in Pnyx. Er is dit jaar twee keer een pandoverleg geweest 

met het beheer van Pnyx en de andere inwonende partijen. Het contact met het beheer van Pnyx 

is als zeer prettig ervaren. Daarnaast is het contact met de andere verenigingen in het pand dit 

jaar goed verlopen. Ook is er onderling samengewerkt.  

8.3.5 Instituto Cervantes 

SIB-Utrecht heeft in 2018-2019 een prettige samenwerking gehad met Instituto Cervantes. In 

totaal zijn er gedurende het jaar 33 van de 42 dinsdagavondprogramma’s georganiseerd op deze 

locatie. 

8.3.6 SIB-Nederland 

SIB-Nederland is het overkoepelende orgaan van de vier SIB-steden (Amsterdam, Groningen, 

Leiden en Utrecht). SIB-Nederland werd dit jaar bestuurd door de vier landelijke 

vertegenwoordigers en een ceremonieel voorzitter. Het contact tussen de vier steden is dit jaar 

goed verlopen. Er zijn een gezamenlijk gala, congres, reünistenborrel en crisissimulatie 

georganiseerd voor de leden van de vier steden. De voorzitter van SIB-Utrecht heeft dit jaar de rol 

van penningmeester in het bestuur van SIB-Nederland vervuld.  

8.3.7 SIC 

De drie internationale verenigingen van Utrecht, SIB, AEGEE en ESN, hebben een overkoepelend 

orgaan. Dit orgaan heet Stichting International Centre (hierna: SIC). De SIC heeft als hoofdfunctie 

het optreden als belangenbehartiger voor internationale verenigingen. Zo is er voor de Utrechtse 

Introductie Tijd (vanaf nu: UIT) samengewerkt binnen de SIC en heeft de SIC aan mogen schuiven 

bij vergaderingen die werden georganiseerd door Vidius en Student&Starter. Bij deze 

vergaderingen zijn verschillende (studenten)partijen betrokken om te bespreken tegen welke 

problemen Utrechtse studenten aanlopen. Daarnaast is er dit jaar nagedacht over een nieuwe 

structuur van de SIC, waarin ook AIESEC en BuddyGoDutch plaatsnemen. Er ligt een voorlopige 

versie van de statuten klaar, die moet nog aangepast worden zodra het beleidskader van de 

Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht af is. De voorzitter van SIB heeft dit jaar in het SIC-

bestuur plaats mogen nemen als voorzitter. 

8.3.8 Academiegebouw 

SIB heeft enkele keren in het verenigingsjaar 2018-2019 gebruik gemaakt van het 

Academiegebouw. Het Academiegebouw leent zich vooral voor bijzondere lezingen of symposia 

waar een extra groot publiek wordt verwacht. De contacten met het Academiegebouw zijn goed. 

Afgelopen jaar is er gebruik gemaakt van het Academiegebouw gebruikt voor een samenwerking 

met Studium Generale, het SIB-NL congres en de bestuurswissel.  

8.3.9 The Utrecht Centre for Global Challenges (UGlobe) 

De samenwerking met het Utrecht Centre for Global Challenges (hierna: UGlobe) verliep dit jaar 

goed. De voorzitter heeft dit jaar plaatsgenomen in de Student Council van UGlobe, waarin 
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driemaal per jaar een overleg plaatsvond met andere studentenorganisaties en UGlobe. Daarnaast 

zijn de interessante activiteiten voor SIB-leden van UGlobe onder de aandacht gebracht bij de 

leden.  
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9. Promotie en Sponsoring 
De Commissaris voor Promotie en Sponsoring (CPS) houdt zich primair bezig met de promotie en 

sponsoring van de vereniging. 

  De CPS begeleidt de UIT-commissie en is hiervoor het aanspreekpunt namens het bestuur. 

De CPS wordt ondersteund door de leden van de PSC (Promotie en Sponsoring Commissie), en zit 

deze commissie voor.  

9.1 Imago 

Het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid van 

SIB-Utrecht door middel van het verbeteren van de online zichtbaarheid. Tijdens het wekelijkse 

dinsdagavondprogramma waren leden van de PSC mede-verantwoordelijk voor de representatie 

van de vereniging richting externe bezoekers. 

9.1.1 Zoekmachine optimalisatie 

Er is een protocol opgesteld over de zoekmachine optimalisatie (SEO) van SIB. Programma’s zoals 

Google Analytics, Google Search Console en Facebook Business zijn opgezet om meer informatie 

te verkrijgen over de online zichtbaarheid van SIB. Deze informatie heeft geleid tot praktische 

aanpassingen op de online kanalen, die de positie van SIB in de zoekmachines heeft verbeterd. Er 

is dus een basis gelegd waar volgend jaar op voortgebouwd kan worden. Dit kan onder meer door 

de in dit jaar verkregen informatie om te zetten naar praktische toepassingen. 

9.1.2 Invulling dinsdagavond 

Het dinsdagavondprogramma wordt iedere week bezocht door zowel leden van SIB als niet-leden. 

De PSC is verantwoordelijk voor de representatie en promotie van SIB tijdens deze avond. Dit jaar 

nam de PSC de taken van het promotieteam, een groep leden die zich af en toe wilde inzetten voor 

de promotie van SIB, over op de dinsdagavond en dit beviel erg goed. Concreet hield dit in dat één 

PSC’er als aanspreekpunt voor externen in de zaal fungeerde, om zo potentiële leden te 

enthousiasmeren voor SIB. Hier bleek genoeg mankracht, inzet en motivatie voor te zijn vanuit de 

commissie en door deze nieuwe rol zijn er meerdere potentiële leden mee geweest naar een 

borrel. 

9.1.3 Promotiepraatjes 

Het doel van promotiepraatjes, een korte pitch waarin wordt uitgelegd wat SIB is, is het vergroten 

van de naamsbekendheid van SIB en het werven van nieuwe leden. Net als voorgaande jaren heeft 

er voor de aanvang van de UIT 2019 een vrijwilligerstraining plaatsgevonden, waarbij werd 

ingegaan op de rol van promotiepraatjes en de gewenste inhoud van deze praatjes.  

 Er is samen met de PSC gebrainstormd over de invulling van promotiepraatjes tijdens 

open dagen en in aanloop naar de UIT 2019. Uit die brainstormsessies zijn meerdere ideeën 

gekomen, die samengevoegd zijn in een “promotie spiekbriefje”. Zo zijn er bijvoorbeeld 

Engelstalige slogans bedacht, zoals ‘The world at your feet’ en ‘Enjoy, Explore, Experience’. 

Daarnaast is er besloten om bij Engelse promotiepraatjes het woord ‘lezing’ te vertalen naar ‘talks’ 
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in plaats van ‘lecture’, om wat minder stoffig over te komen op potentiële leden. Tot slot is er 

geconcludeerd dat het woord ‘inhoud’ niet helemaal de gewenste lading heeft. Daarom zal er meer 

gefocust worden op ‘wereldse interesse’. Volgend jaar zou er daarom gezocht kunnen worden 

naar een nieuwe Nederlandstalige slogan voor de vereniging. 

9.2 Promotie 

De promotie van de vereniging en het dinsdagavondprogramma is essentieel voor het werven van 

nieuwe leden en het vergroten van de naamsbekendheid. 

In 2018-2019 lag de focus op de online zichtbaarheid door middel van de website en 

sociale media. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan het promoten van de merchandise en 

werd er minder gedaan met papieren promotie. 

9.2.1 Algemene promotie 

Het afgelopen jaar is er veel gebruik gemaakt van zeer uiteenlopende vormen van online promotie, 

denk hierbij aan doelgerichte advertenties via Facebook en Instagram. Zo is er een herbruikbare 

algemene SIB-advertentie opgesteld en is er geëxperimenteerd met verschillende doelgroepen. 

 Daarnaast is er op Instagram veelvuldig gebruik gemaakt van ‘Instagram stories’ en 

‘Highlights’. Dit zorgde voor meer binding met de leden en het zorgde ervoor dat geïnteresseerden 

een beter beeld kregen van de sfeer bij SIB. Mede hierdoor is het aantal volgers op Instagram 

verdubbeld. De PSC heeft hierin de CPS ondersteund. Tot slot is er dit jaar op de gebruikelijke 

manier gepromoot voor de simulatie, de introductiemomenten, de UIT 2019, het gala en het SIB-

Nederland Congres. 

Het is belangrijk dat de uitstraling van SIB herkenbaar is. Consistentie in alle vormen van 

promotie helpt hierbij. Daarom is er een nieuwe en duidelijke aanpak van de promotie van de 

dinsdagavonden aangehouden (zie: 9.2.4) en zijn leden van de PSC op een gestructureerde wijze 

ingewerkt door middel van het nieuwe protocol. 

 

9.2.2 Engelstalige promotie 

In het kader van het internationaliseringstraject is veel promotie tweetalig geworden. De website 

is volledig vertaald naar het Engels en op Instagram is de voertaal in het algemeen Engels. 

Daarnaast zijn er Engelstalige informatiefolders ontworpen en besteld.  

 Er is intensief contact geweest met de UU en de HU over het promoten van SIB onder hun 

internationale studenten. Zo was er een algemeen promotiebericht te zien op de schermen van de 

HU-gebouwen en in de nieuwsbrief voor internationale studenten van de UU. Daarnaast zijn er 

Engelstalige folders uitgedeeld bij voorlichtingsavonden van aankomende internationale 

studenten en mochten we promoten voor onze Engelstalige lezingen in exclusieve 

Facebookgroepen van de UU voor internationale studenten. Tot slot hebben we dit jaar voor het 

eerst op de Orientation Day van de UU gestaan met een kraampje.  
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9.2.3 Merchandise 

Het promoten van SIB-merchandise heeft extra veel aandacht gekregen in 2018-2019. De PSC 

heeft ondersteuning geboden bij het uitzoeken van nieuwe merchandise. Zo is er gekeken naar 

nieuwe ideeën zoals een SIB spel en een pizzasnijder + bieropener. Daarnaast is er een nieuwe 

verjaardagskalender gemaakt en is er veel oude merchandise uitverkocht (zadelhoesjes, wijn + 

bieropener, oude truien). Verder heeft er in alle vier edities van de SIB-Link een unieke 

merchandise-pagina gestaan en is er een merchandisehoekje ingericht op de bestuurskamer, 

zodat leden altijd kunnen zien welke merchandise er beschikbaar is.  

Er is relatief weinig nieuw promotiemateriaal gekocht, aangezien er vorig jaar veel nieuw 

materiaal gekocht is en we nog meer dan genoeg op voorraad hadden. Als aanvulling op ons 

huidige promotiemateriaal is er geïnvesteerd in SIB-reistandenborstels. 

9.2.4 Inhoudelijk programma 

Het wekelijkse dinsdagavondprogramma werd op diverse manieren gepromoot. Dit gebeurde aan 

de hand van een promotieplan dat is opgesteld in 2017-2018 en verbeterd in 2018-2019. 

Consistentie was hierbij de belangrijkste factor. 

In het promotieplan staat precies uitgelegd op welke dag van de week er op welke 

platforms gepromoot werd. Zo werd er gepromoot via evenementensites en werden er studie- en 

studentenverenigingen benaderd door leden van de PSC. Verreweg de belangrijkste online agenda 

is de UITagenda en iedere maand hebben een aantal lezingen van SIB hierin gestaan. Daarnaast 

werden er wekelijks meerdere berichten geplaatst op LinkedIn, Facebook en Twitter. Af en toe 

werd er ook een aankondiging over de lezing als ‘story’ op Instagram geplaatst. Als aanvulling op 

deze berichten werd er ook gebruik gemaakt van betaalde advertenties op Facebook om een 

nieuw publiek te bereiken dat nog niet bekend was met SIB. 

9.2.5 Papieren promotie 

Het afgelopen jaar is er weinig gebruik gemaakt van papieren promotie. Door het jaar heen zijn 

enkele keren posters van SIB verspreid door de binnenstad. Dit waren algemene SIB posters uit 

2017-2018. 

Verder kon iedere commissie zelf bepalen of ze gebruik wilde maken van papieren 

promotie. Alleen de Simulatie-commissie heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van posters. 

Op deze manier kregen commissies meer vrijheid en kon de Commissaris Promotie van de 

commissie zelf bepalen waar het geld aan besteed werd. 

9.3 Sponsoring 

In 2018-2019 is er ingezet op sponsoring door nieuwe contracten aan te gaan en eerder afgelopen 

contracten, indien mogelijk en nuttig, te herstellen. 

9.3.1. Sponsoring SIB-Utrecht 

CimSolutions en Instituto Cervantes zijn ook dit jaar weer vaste factoren op de begroting. Net zoals 

vorig jaar is er dit jaar besloten om in te zetten op €2.000 aan overige sponsorinkomsten. De 
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uiteindelijke inkomsten zijn echter lager uitgevallen dan gehoopt. Tijdens de Halfjaar-ALV van 

2019 is dan ook besloten om het doel realistisch bij te stellen naar €1.300. Het uiteindelijke 

behaalde bedrag is €1.156,05. Dit bedrag is hoger dan de overige sponsorinkomsten van vorig jaar 

(€730 in 2017-2018), maar het aanvankelijke doel van €2.000 is niet behaald. Veel bedrijven 

willen geen financiële bijdrage leveren, maar willen alleen sponsoren in natura. Daarnaast willen 

veel bedrijven eerst resultaten zien voordat ze geld geven. Bijvoorbeeld: voor iedere werknemer 

van SIB-Utrecht die bij bedrijf X gaat werken, krijgt SIB een bepaald bedrag uitgekeerd. Als kleine 

vereniging zijn we helaas niet in staat om voor ieder bedrijf zoveel werknemers te werven, dus is 

het niet haalbaar om dit soort samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan.   

 Het afgelopen jaar zijn er in totaal 93 bedrijven benaderd (ter vergelijking: 78 bedrijven 

in 2017-2018) met een samenwerkingsvoorstel en dat heeft geleid tot acht succesvolle nieuwe 

samenwerkingen en één contractverlenging. Verder kregen SIB-leden de mogelijkheid om de 

achterkant van de SIB-Link te kopen en zelf te ontwerpen om zo SIB te sponsoren. Dit is gebeurd 

bij de laatste twee edities van 2019 en zorgde voor meer betrokkenheid van leden bij het creatieve 

proces van de SIB-Link.          

 De CPS heeft ook ingezet op sponsoring in natura. Deze inkomsten tellen niet mee voor het 

behalen van de sponsordoelstelling. Dit heeft geleid tot korting op een aantal Haphops, zoals bij 

El Mundo en bij de Salsashop. Daarnaast mochten we tijdens de UIT 2019 een fiets van 

Adelaarfietsen verloten en hebben we korting gekregen op het eten van Eazie tijdens het 

eettafelschema. 

9.3.2. Sponsoring via SIB-Nederland 

Ieder jaar verschilt het welke stad verantwoordelijk is voor het ophalen van sponsorgeld voor SIB-

Nederland. Dit jaar was deze taak toebedeeld aan SIB-Groningen. De SIB-steden krijgen elk 25% 

van de sponsoropbrengsten die opgehaald wordt door SIB-Nederland. Er is één nieuwe sponsor 

bijgekomen, namelijk OOM Verzekeringen. Ook is het contract met Nyenrode dat door SIB-Utrecht 

is opgezet verlengd. In totaal hebben we dit jaar €265,90 verkregen uit sponsoropbrengsten van 

SIB-Nederland. Tot slot is er door SIB-Groningen een nieuwe prospectus gemaakt. 

9.4 Commissies 

9.4.1 Promotie en Sponsoring Commissie (PSC) 

De PSC kende dit jaar een aantal standaard taken, zoals het bemannen van de informatiestand bij 

de dinsdagavond en het meedenken over de promotie en vormgeving. Daarnaast werd er 

regelmatig gekeken naar mogelijkheden voor merchandise. Het afgelopen jaar lag de focus op het 

uitbreiden en verduidelijken van de taken van de PSC.  

 De PSC heeft een actieve rol ingenomen in het meedenken met de CPS. Hiertoe behoorde 

ook het brainstormen over mogelijke berichten en advertenties op Instagram, het inrichten van 

de nieuwe website en het brainstormen over (internationale) promotiepraatjes.  

 Het is van belang dat nieuwe commissieleden een duidelijke inwerking krijgen waarin het 

takenpakket en de doelen van de PSC uitgelegd worden. Daarom is er dit jaar een protocol 

opgesteld, waarin dit duidelijk wordt beschreven. Het protocol is opgesteld naar aanleiding van 
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twee inwerk-sessies met nieuwe leden van de commissie en goedgekeurd door de PSC. 

 Uit gesprekken met de commissieleden kwam naar voren dat er weinig interesse was 

vanuit de commissie voor sponsoring. Daarom is er weinig aandacht besteed aan sponsoring 

tijdens de vergaderingen. Desalniettemin zijn alle nieuwe sponsoren uitgebreid besproken en 

goedgekeurd door de PSC. Ook was er iedere vergadering ruimte om nieuwe ideeën voor 

mogelijke sponsoren vanuit de commissie te bespreken.  

 Het groepsgevoel van de commissie is versterkt tijdens meerdere gezelligheidsmomentjes 

en er heeft ook een professionele fotografietraining plaatsgevonden. De commissie bestond dit 

jaar uit 7-9 personen. 

9.4.2 UIT-commissie 

De UIT-commissie draagt zorg voor het presenteren van SIB tijdens de UIT. In 2018-2019 is het 

protocol aanzienlijk hernieuwd aan de hand van de evaluaties van de afgelopen twee jaar. De 

commissie bestond dit jaar uit 6 leden. 

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taakverdeling en de rol van het bestuur ter 

ondersteuning van de UIT-commissie. Het bestuur heeft ondersteund in het zoeken naar een team 

van vrijwilligers dat mee heeft geholpen tijdens de UIT en de BBQ voor de UITslapers op zondag 

georganiseerd. 

Afgelopen jaar heeft SIB geprobeerd zichtbaarder te worden in zowel de aanloop naar de 

UIT als tijdens de UIT zelf. Zo is er met het UITbestuur overlegd over de zichtbaarheid van SIB 

voor internationale studenten en stonden we dit jaar voor het eerst in lange tijd weer in de UIT 

applicatie. 

Er is ook kritisch gekeken naar onze deelname aan het sprekerspodium en het ontbijt dat 

we iedere ochtend organiseerden. Uiteindelijk bleek dat de voordelen van deze twee activiteiten 

niet opwogen tegen de nadelen. 

De UIT 2019 heeft geleid tot 37 nieuwe leden tijdens de UIT zelf en ... nieuwe leden tussen 

de UIT en de Jaar-ALV. 
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10. Nawoord 
 

Wij hopen dat u met het lezen van dit jaarverslag een goede indruk heeft van zowel de vereniging 

als de werkzaamheden van het XXXVIIIste bestuur van SIB-Utrecht. Het bestuur heeft zich ingezet 

om de vereniging verder te verbeteren en het unieke karakter van SIB-Utrecht te versterken. 

 

 

Hoogachtend,  

 

Jaleesa de Regt 

Claartje van Westerveld 

Corné Diependaal 

Valentine Mostermans 

Fayrouz Gomaa 

Eefje Corbeek 
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11. Begrippenlijst 
 

AC – Acquisitiecommissie  

ALV – Algemene Ledenvergadering  

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

CA - Commissaris voor Acquisitie 

CE - Commissaris voor Externe Zaken 

CI - Commissaris voor Interne Zaken 

CPS - Commissaris voor Promotie en Sponsoring 

EC – Externe Commissie  

HU – Hogeschool Utrecht  

IC – Interne Commissie  

Inhac  – Inhoudelijke activiteitencommissie 

KBR – Korte Buitenlandse Reis  

KIP – Korte Internationale Pleziertocht  

LIC – Lente-introductiecommissie  

LIM - Leden Inspraak Moment 

LIT – Lente Introductie Trip  

NGIZ – Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken  

PSC – Promotie en sponsoring commissie  

SIB – Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen  

SIC – Stichting International Centre  

UGlobe – Utrecht Centre for Global Challenges 

U-Fonds – Utrechts Universiteitsfonds  

UIT – Utrechtse Introductie Tijd  

UU – Universiteit Utrecht 
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12. Activiteitenoverzicht 
Datum Activiteit Type activiteit 
4-sep Haphop Kartoffel Haphop 
4-sep Lezing: Generatie Y onder de loep: 

Misvattingen over Millenials 
EC-lezing 

7-sep Margaritamibo Vrimibo 
11-sep Lezing: The War on Terror in 2018 EC-lezing 
12-sep Poolen  
18-sep Lezing: Killer Robots EC-lezing in samenwerking met 

PAX 
21-23-
sep 

Septemberkamp Weekend 

25-sep Haphop Mick O’Connells Haphop 
25-sep Lezing: Supermacht China EC-lezing in samenwerking met 

Studium Generale en UGlobe 
27-sep Introactiviteit: Crazy 88 Accie, intro 
2-okt Haphop Muntkelder Haphop 
2-okt Lezing: Fragile, handle with care: over 

kinderrechten en kindermishandeling 
EC-lezing 

3-okt Kennismakingsavond commissies/gen Introductie 
4-okt Inhamering en karaoke Introductie 
9-okt Lezing: De Geest van 1968 EC-lezing 
10-okt Pauw! Inhac 
12-okt DeVip Vrimibo Vrimibo 
16-okt Haphop StayOkay Haphop 
16-okt Lezing: Onderwijs van de toekomst EC-lezing 
17-okt BeleidsALV ALV 
22-okt Lezing: Erdogan’s Turkey EC-lezing in samenwerking met 

Studium Generale en UGlobe 
23-okt Filmlezing: The King Lezing filmcie 
26-okt FeesCie: Freak Show Feescie 
30-okt Haphop Mr Jacks Haphop 
30-okt Lezing: Mensenrechten in Oost-Europa EC-lezing 
30-okt Themaborrel: Halloween  
31-okt Filmavond Accie 
2-nov Kennismakingsactiviteit VIP Genootschap 
6-nov Lezing: De Westelijke Sahara EC-lezing 
10-11-
nov 

KBR: Lille Weekend 

13-nov Haphop De Beurs Haphop 
13-nov Lezing: 10 Jaar Financiële Crisis EC-Lezing 
14-nov Kennismakingsavond 

commissies/genootschappen 
Introductie 

15-nov Inhamering en karaoke Introductie 
16-nov The Hunt for Pink Fristi Genootschap 
20-nov Lezing: Eén eiland, twee staten: over Ierland 

en Noord-Ierland 
EC-lezing 
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21-nov Toetjesdiner Genootschap en kookcie 
23-nov SIB-Nederland gala Gala-commissie 
26-nov Lezing: What Trump Wants EC-lezing in samenwerking met 

Studium Generale en UGlobe 
27-nov Haphop Salsa Shop Haphop 
27-nov Lezing: Without a Trace, Disappearances in 

Mexico 
EC-lezing in samenwerking met 
Shelter City 

29-nov Spelletjesavond Genootschap 
30-nov Vrimibo Vrimibo 
4-dec Lezing: Commercial Space Travel EC-lezing 
5-dec Sinterklaas Accie 
6-dec Doelen: Rotterdams Philharmonisch Orkest Genootschap 
7-dec VIPCantus Genootschap 
11-dec Haphop Florin Haphop 
11-dec Filmlezing: Edie Lezing filmcommisse 
12-dec Cocktailworkshop Kookcie 
15-dec Optreden Utrechtse Studenten Cantorij Genootschap 
18-dec Lezing: Spreken zonder woorden: de wereld 

van gebarentaal 
EC-lezing 

19-dec Pannekoeken eten en pubquiz 
(Eerstejaarsreünie) 

Eerstejaarsactiviteit 

21-dec Kerstmibo Vrimibo 
8-jan Jaaropening: Schaatsen  
11-jan Nieuwjaarsdiner Kookcie en accie 
15-jan Lezing: Sekswerk: een (bij)baan om trots op 

te zijn 
IC-lezing 

17-jan Kroegentocht Accie 
22-jan Haphop HEMA Haphop 
22-jan Lezing: Hoe bouw je een Frankensteinstaat? Genootschapslezing 
23-jan Debatavond InhAc 
25-jan FeesCie: What do you meme? Feescie 
29-jan Lezing: Fake News & Post Truth: 

Journalisten onder druk? 
EC-lezing 

31-jan 30 Seconds Toernooi Genootschap 
4-feb Freek Vonk filmavond Heimweek 
5-feb Haphop: El Mundo Heimweek 
5-feb Van samenwerking tot corruptie: bedrijven 

in de politiek 
EC-lezing 

6-feb Onesie-cocktail-verzorg-je-plan-workshop Heimweek 
7-feb DoMiBo Heimweek 
8-feb Karaoke Heimweek 
12-feb Ethics for Robots EC-lezing 
14-feb Filmscènes naspelen Filmcie 
15-feb Ouderejaarsborrel Ouderejaarsreünie 
19-feb Haphop Dogma Haphop 
19-feb Religie in de buurt: draagvlak voor 

religieuze instellingen 
Genootschapslezing 
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22-feb Fristi x D.A.S.mibo Genootschapsvrimibo 
26-feb Filmlezing: High life Lezing filmcie 
27-feb HalfjaarALV ALV 
28-feb Bowlen Accie 
5-mrt Democratie in de Verenigde Staten: tot op 

het bot? 
EC-lezing 

6-mrt One Act Festival InhAc 
9-mrt Diessymposium: Het Nieuw van Nu Dies 
11-mrt Diesreceptie Dies 
12-mrt Haphop Spekuk Dieshaphop 
12-mrt Het gouden randje van de Nederlandse 

identiteit 
EC-lezing 

13-mrt Schilderen met Rembrandt Dies 
14-mrt Nachtkanoën zoals de VOC Dies 
15-mrt Feest: Party like it’s 1672! Dies 
19-mrt Oriëntalisme heruitgevonden Genootschapslezing 
21-mrt Aapmibo Womibo 
21-mrt Apenkooien Accie 
23-24-
mrt 

LIT: Maastricht Weekend 

26-mrt Haphop kookcie Kookcie 
27-mrt De Universiteit in Nood EC-lezing 
29-mrt Inhamering en karaoke Introductie 
30-mrt Reünistenbijeenkomst: lezing en borrel Reünistencommissie 
2-apr Kernwapens voor dummies: de rol van 

kernwapens in de geopolitiek 
EC-lezing 

3-apr Visit the Mezrab Genootschap 
5-apr Eurovision cantus en feestje Interne Commissie en Feescie 
7-apr Tandemfietsen Genootschap 
9-apr Haphop TortillaEs Haphop 
9-apr Het Guggenheim-effect: een succesgarantie 

voor elke stad? 
KIP-lezing 

10-apr Rondleiding Joodse Gemeente Genootschap 
16-21-
apr 

KIP: Bilbao Reis 

16-apr VulvaTalks: Hoe dichten we de 
orgasmekloof? 

EC-lezing 

18-apr Fun with Rouz and Eef  
23-apr Haphop kookcie Haphop 
23-apr De kracht van viral gaan CP-lezing 
26-apr DGG-mibo Vrimibo 
30-apr EU-verkiezingsdebat: Verdeeldheid in 

Europa? 
EC-lezing 

2-mei Sonnenborgh Accie &  inhac 
3-mei The Hunt for Pink Fristi part II Genootschap 
7-mei Haphop Comptoir Libanais Hahop 
7-mei The world of Greek myths EC-lezing 
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8-mei AZC bezoek Genootschap 
10-mei Film kijken en discussie Genootschap 
14-mei Smart Cities: sustainable, secure, superior? CI-lezing 
16-mei Make your own stopmotion clips Filmcie 
18-19 
mei 

Liftwedstrijd Genootschap 

21-mei Haphop Salsashop Haphop 
21-mei The Venezuelan crisis: what will the future 

hold 
Inhac-lezing 

22-mei Womibo Kookcie 
22-mei Bierdropping Accie 
28-mei Filmlezing: The Biggest Little Farm Lezing filmcie 
29-mei VerkiezingsALV ALV 
31-mei – 
2-juni 

Simulatie Simulatie 

4- juni Haphop Eazie Haphop 
4- juni Op het Witte Doek: LGBT+ EC-lezing in samenwerking met 

Anteros 
6- juni Feest: Sun, shots and sandals In samenwerking met AEGEE, 

BuddyGoDutch, ViaKunst & Stuk 
7- juni Ouderejaarsborrel Ouderejaarsreünie 
9- juni Japanmarkt Genootschap 
11- juni De Grote Geluk-lezing EC-lezing 
12-juni Open podium Accie 
14-juni Revolutionaire Dakmibo Vrimibo in samenwerking met 

genootschap 
18-juni Haphop Poké Perfect Haphop 
18-juni GenTech: een geremde voorsprong EC-lezing 
20-juni SIB-NL reünistenborrel SIB-NL 
21-juni Commissiebedankdag IC 
25-juni Nederlanders: Klimaatvluchtelingen in spe? EC-lezing 
26-juni JaarafsluitingsBBQ Kookcie 
28-juni Eindejaarsfeest: Out of this World Feest 
12-16-
augutust
us 

UIT UIT 

27-
augutust
us 

Brusselreis Reis 

28-
augutust
us 

JaarALV ALV 

29-
augutust
us 

WisselALV ALV 
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13. Tweejarenplan Internationalisering 
XXXVIIIe bestuur SIB-Utrecht 

2018-2019 

1.  Inleiding 

Er zijn steeds meer internationale studenten die hun volledige bachelor en/of master in 

Utrecht volgen en daarom ook op zoek zijn naar een vereniging waar zij voor langere tijd 

actief kunnen zijn. Als SIB-Utrecht willen wij hier graag op inspelen door te 

internationaliseren1. Onze voornaamste reden hiervoor is dat wij denken dat het een 

verrijking van onze vereniging zal zijn. Door studenten uit allerlei verschillende landen en 

culturen toe te laten tot onze vereniging, zal de sfeer opener en diverser worden. Dit leidt 

tot interessante inzichten die discussies en gesprekken een nieuwe dimensie geven. 

Daarnaast past internationalisering erg goed binnen de speerpunten van SIB, aangezien 

onze leden zich interesseren voor internationale betrekkingen en de mondiale 

maatschappij. Bovendien lijkt dit ons het juiste moment om te beginnen met de 

internationalisering van SIB, omdat de UU en de HU eveneens aan het internationaliseren 

zijn, waardoor het aantal internationale studenten in Utrecht momenteel groeit. De 

Universiteit Utrecht verwacht dat het aandeel internationale studenten (in de bachelor- 

en de masterfase) tenminste 10% zal zijn in 2020, waar het in 2015 nog maar 6% was. 

Het aanbod van studentenverenigingen is nu nog erg beperkt, daarom zouden wij graag 

nu in deze niche stappen. Ook zal internationalisering het ledenaantal van SIB doen laten 

toenemen. Bij deze internationale studenten is de kans aanwezig dat zij actief lid worden, 

omdat SIB hen kan helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk in Nederland. 

Daarnaast blijkt uit onze eigen ervaringen op promotiestands, bijvoorbeeld tijdens 

de UIT, en bij de verschillende lezingen   dat   internationale   studenten vaak zeer 

geïnteresseerd zijn in SIB. Tijdens de introductieperiode konden we de internationale 

studenten enkel onze Engelstalig lezingen aanbieden, omdat de rest van onze activiteiten 

niet in het Engels werd aangeboden. Tijdens Engelse lezingen valt het op dat het 

bezoekersaantal vrij hoog is. Van die bezoekers is een aanzienlijk deel internationale 

student. Voor veel internationale studenten blijkt het een obstakel is om actief te worden 

dat de meeste activiteiten van SIB in het Nederlands zijn. Dit blijkt uit gesprekken met 

internationale studenten. 

  Het doel van dit tweejarenplan is om een strategische aanpak uiteen te zetten voor 

het internationaliseringstraject van SIB-Utrecht. In dit tweejarenplan zal het volgende 

                                                           
1 Met internationalisering wordt de volledige verengelsing van de vereniging en het openstaan voor 

internationale studenten op alle vlakken bedoeld. 
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behandeld worden: ons eigen resterende half jaar, de introductieweek van september 

2019 en het adviesbeleid aangaande internationalisering aan onze opvolgers. Dit 

document is deels aangepast naar aanleiding van de Leden Inbreng Momenten (hierna 

LIMs) en zal gepresenteerd worden op de HalfjaarALV van 27 februari 2019. 

2. Internationaliseringstraject 

Dit tweejarenplan zal ingaan nadat deze ter goedkeuring wordt gelegd bij de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) van 27 februari 2019. Dit hoofdstuk zet uiteen hoe het 38ste 

bestuur (2018-2019) het internationaliseringstraject voor zich ziet. Het is tot stand 

gekomen door gesprekken met ESN, SIB-Groningen, SIB-Amsterdam, de UU en de HU en 

is (grotendeels) gebaseerd op het plan dat voor de internationalisering van SIB-

Amsterdam op is gesteld. Eerst is er een kort overzicht van de gesuggereerde tijdlijn, 

daarna wordt er verder ingegaan op elk deel. De periode waarin de vereniging nog niet 

volledig is geïnternationaliseerd, wordt aangeduid als de transitieperiode. 

In dit tweejarenplan wordt onder internationale student diegene verstaan die uit het 

buitenland komt en alleen naar Nederland komt om hier te studeren. Deze personen 

spreken geen Nederlands en hebben meestal ook geen Nederlands paspoort. Het eindpunt 

van internationalisering is de volledige verengelsing van de vereniging en het openstaan 

voor internationale studenten op alle vlakken.  

2.1 Tijdlijn 

Deze tijdlijn is de basis, maar mochten de omstandigheden erom vragen, dan kan zowel 

het 38ste als het 39ste bestuur altijd hiervan afwijken. 

Zodra er één internationale student lid is: 

• Activiteiten in het Engels (alleen als de internationale student aanwezig is). De 

voertaal zal Engels zijn, zowel met betrekking tot de activiteit als met betrekking 

tot de voertaal onder de aanwezigen (als er een internationale student bij het 

groepje staat) 

• Interne promotie tweetalig 

• Nieuwsbrief tweetalig. Hier is voor gekozen, omdat het stukje “vanaf de kamer” 

erg persoonlijk is en de secretaris op die manier wat meer vrijheid heeft in het 

schrijven 

• Genootschappen geven Engelse naam door 

HalfjaarALV (februari ’19) – Zomer (juli ’19) (bestuur 18-19)  



 

50 
 

• Website vernieuwen (Nederlandse en Engelse versie). Hier is voor gekozen, 

omdat de meeste stukken over kunnen worden genomen van de huidige 

(Nederlandse website). Deze stukken moeten vertaald worden naar het Engels, 

maar een Nederlandse versie van de website kost dan geen extra moeite 

• Facebook tweetalig 

• Collegepraatjes bij Engelstalige studies 

• Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht/Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht/Universiteit voor Humanistiek inlichten over internationalisering 

• KvK inlichten over internationalisering 

Tijdens de JaarALV (augustus ’19) (bestuur 18-19) 

• Evaluatie internationalisering  

Introductieperiode (september ’19) - HalfjaarALV (februari ’19) (bestuur 19-20) 

• Introductieweek in het Engels (als er minimaal één internationaal lid bij is). De 

voertaal zal Engels zijn, zowel met betrekking tot de activiteiten als met 

betrekking tot de voertaal onder de aanwezigen (als er een internationale 

student bij het groepje staat) 

• Promotiemateriaal in het Engels bestellen 

• Vertalen HR/Statuten (worden nog niet officieel) 

• Engelse titel bestuur 

• SIB-Link wordt tweetalig 

HalfjaarALV (februari ’20) (bestuur 19-20) 

• Evaluatie internationalisering  

Vanaf HalfjaarALV 2020 (februari ’20) (bestuur 19-20)  

• ALV’s in het Engels 

• Nieuwsbrief blijft tweetalig. Zoals hierboven al beschreven is dit prettig voor de 

secretaris, aangezien diegene waarschijnlijk met meer vrijheid schrijft in het 

Nederlands dan in het Engels  

• Sollicitatie open voor internationale bestuursleden. Dit is nu pas aan de orde, 

omdat hiervoor de ALV’s in het Nederlands zijn en dus niet (of in ieder geval erg 

lastig) te volgen zijn voor de internationale studenten die bestuur zouden willen 

doen 
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• Statuten naar de notaris. Engelse versie van zowel de statuten als het HR worden 

de officiële versie 

JaarALV 2020 (augustus ’20) (bestuur 19-20) 

• Evaluatie internationalisering  

Vanaf JaarALV 2020 (augustus ’20) (bestuur 19-20) 

• Alle dinsdagavondprogramma’s in het Engels 

• Interne promotie volledig in het Engels 

 

2.2 Bij één internationale student 

Zodra er één internationale student lid is bij SIB-Utrecht is, zullen er een aantal dingen 

veranderen. Ten eerste zal de interne promotie tweetalig zijn. Zo zal de nieuwsbrief zowel 

in het Nederlands als in het Engels zijn, met eerst de Nederlandse versie en daarna de 

Engelse versie. Daarnaast zal ook de promotie via de Facebookgroep “Sibbeling” en de 

Whatsapp-groep in allebei de talen verschijnen. Daarnaast zal de voertaal bij alle 

activiteiten, waarbij de internationale student aanwezig is, Engels zijn. Als de student er 

is, zal zowel het bestuur als de Interne Commissie Engels praten om het lid aanspraak te 

geven. Uiteraard is het lastiger te handhaven als het lid er niet is, maar dan is het ook niet 

nodig. Ook geven genootschappen hun nieuwe Engelse naam door. Als er bij commissies 

één iemand een internationale student is, zal de voertaal daar ook Engels zijn.  

2.3 Tussen de HalfjaarALV en het zomerreces (18-19) 

Vanaf de HalfjaarALV zal de website in het Nederlands en in het Engels aangeboden 

worden, net zoals de officiële SIB-Utrecht Facebookpagina alsook de berichten op Twitter, 

LinkedIn en Instagram. Daarnaast zullen er ook collegepraatjes gehouden worden bij 

Engelstalige studies, zoals Philosophy, Politics and Economics, de Engelstalige track van 

geschiedenis en University College Utrecht. Verder kunnen ook de HU en de UU promoten 

voor internationale activiteiten (bijvoorbeeld Engelstalige lezingen). De papieren 

promotie blijft in het Nederlands totdat we volledig geïnternationaliseerd zijn. Het zal dan 

volledig overgaan op het Engels. Daarnaast zal het bestuur ook de UU, de HU, de HKU en 

de UvH inlichten over de internationalisering. Zo nodig wordt ook de Kamer van 

Koophandel ingelicht over de internationalisering. 

2.4 Tijdens de JaarALV (18-19) 

Tijdens de Jaar-ALV in 2019 zal het internationaliseringstraject worden geëvalueerd. Dit 

wordt gedaan aan de hand van zowel een ledenenquête (die van tevoren is afgenomen) 
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als het aantal geworven internationale leden. Met de enquête wordt er gemeten wat het 

draagvlak is binnen de vereniging. Het doel is om dit op 60% te krijgen. Natuurlijk is het 

de bedoeling dat dit verder stijgt, maar het draagvlak is nog onbekend, vandaar dat 60% 

een mooi streven is voor nu. Uiteraard krijgt de ALV de kans om input te geven en heeft 

zij uiteindelijk het laatste woord over of het proces wordt voortgezet of niet of aangepast. 

2.5 Vanaf de introductieperiode tot aan de HalfjaarALV (19-20) 

De eerste introductieperiode van het collegejaar 2019-2020 zal in het Engels verlopen. 

Dit betekent dat zowel de activiteiten, als de inhamering in het Engels zullen zijn. Met deze 

tactiek hopen wij de nieuwe (internationale) studenten gemakkelijker te binden aan de 

vereniging.  Naast deze verengelsing van de introductieperiode, zullen er nog een aantal 

andere concrete stappen worden genomen. Zo zal de papieren promotie niet meer in het 

Nederlands zijn, maar volledig in het Engels. Verder zal het bestuur zowel de statuten als 

het huishoudelijke regelement zo nodig vertalen. Verder zal het bestuur de Engelse titels 

aannemen, zoals hieronder beschreven: 

• Voorzitter wordt vertaald naar Chair 

• Secretaris wordt vertaald naar Secretary 

• Penningmeester wordt vertaald naar Treasurer 

• Commissiaris Acquisitie wordt vertaald naar Commissioner of Acquistion 

• Commissaris voor Interne Zaken wordt vertaald naar Commissioner of Internal 

Affairs 

• Commissaris voor Externe Zaken  wordt vertaald naar Commissioner of External 

Affairs 

• Commissaris voor Promotie en Sponsoring wordt vertaald naar Commissioner of 

Promotion and Sponsoring 

2.6 Tijdens de HalfjaarALV (19-20) 

Tijdens deze HalfjaarALV is er, net als tijdens de JaarALV van collegejaar 2018-2019 een 

evaluatie van het internationaliseringsproces. Het bestuur van collegejaar 2019-2020 

bepaalt de doelstellingen voor deze evaluatie, maar, net als bij de JaarALV van 2018-2019, 

moet er worden gekeken of het proces door moet worden gezet of af moet worden 

gebroken. Andere opties, zoals aanpassen of tijdelijk stopzetten, zijn natuurlijk ook 

mogelijk. 
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2.7 Vanaf de HalfjaarALV (19-20) 

Als er tijdens de HalfjaarALV van 2019-2020 voor verdere internationalisering wordt 

gestemd, zullen de volgende dingen veranderd worden. Ten eerste treden de reeds 

vertaalde Engelse statuten en HR in werking. Ten tweede worden ook de Algemene 

Ledenvergaderingen vanaf dan in het Engels gehouden, en worden de notulen daarvan 

dus ook Engels. De Algemene Ledenvergadering zal vanaf dan de General Member 

Assembly heten, ofwel GMA. Ten derde is de sollicitatie vanaf dan ook open voor de 

internationale leden. Ten vierde wordt aan het einde van het traject de interne promotie 

volledig in het Engels uitgevoerd. De nieuwsbrief blijft tweetalig. Ten vijfde is het 

streven dat alle dinsdagavonden in het Engels worden gehouden. 

 

 

3. Structuur van de vereniging 

3.1 Commissies 

Commissies zorgen ervoor dat de vereniging kan blijven draaien en staan onder direct 

toezicht van het bestuur.  In het geval dat internationalisering wordt ingevoerd, is het 

noodzakelijk dat de commissies ook toegankelijk zijn voor internationale studenten.  In 

de transitieperiode, de periode van het doorvoeren van internationalisering, is het 

daarom van belang dat elke internationale student als lid kan worden opgenomen in een 

commissie. Mochten er commissieleden zijn die erop tegen zijn dat een internationale 

student zich bij de commissie voegt, dan zal er overleg plaatsvinden met de Commissaris 

Intern en de rest van het bestuur over de mogelijkheden tot verdere samenwerking.  In 

beginsel is het streven iedereen toe te laten tot de commissies, ongeacht zijn of haar 

afkomst, dat is immers wat SIB voor staat. Internationale studenten mogen gevraagd 

worden voor de functie van commissievoorzitter.  

De ALV’s zullen in de transitieperiode in het Nederlands worden gehouden. Het is 

daarbij verplicht dat een Nederlandstalig commissielid de commissie vertegenwoordigt 

op ALV’s.  Om deze reden is het ook een vereiste dat er altijd een Nederlandstalig lid in de 

commissie zit. Het is aan de Commissaris Intern om te waarborgen dat dit wordt 

nageleefd. In een uitzonderlijk geval dat er geen Nederlands commissielid is binnen een 

commissie binnen de betreffende transitieperiode, dan zal de   Commissaris   Intern   op   

ALV’s   de   commissie vertegenwoordigen. Zodra de ALV’s  in het Engels worden gehouden 

(zie 2.7) dan zijn de bovengenoemde maatregelen niet   meer van toepassing, aangezien 

een internationale commissievoorzitter dan zelf de commissie kan vertegenwoordigen 

De commissies van SIB-Utrecht worden als volgt vertaald:  
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• Raad van Advies wordt Board of Advisors 

• Kascommissies wordt Auditing Committee 

• SIB-Link blijft SIB-Link heten 

• Acquisitiecommissie wordt Acquisition committee 

• Externe commissie wordt Committee of External Affairs 

• Galacommissie wordt Gala committee 

• Promotie- en sponsoringcommissie wordt Promotion and Sponsorship committee 

• ICT-commissie wordt IT committee 

• Interne commissie wordt Committee of Internal Affairs 

• Reünistencommissie wordt Alumni committee 

• Symposiumcommissie wordt Symposium committee 

• Filmcommissie wordt Film committee 

• Inhoudelijke Activiteitencommissie wordt Committee of Intellectual Activities 

• UIT-commissie wordt UIT committee 

• Activiteitencommissie wordt Activities committee 

• Kookcommissie wordt Cooking committee 

• Feestcommissie wordt Party committee 

• Korte-Buitenlandse-Reis-commissie wordt KBR committee 

• Korte-Internationale-Pleziertocht-commissie wordt KIP Committee 

• Lente-Introductie-Trip-commissie wordt LIT committee 

• Septemberkampcommissie wordt September Camp committee 

• Simulatiecommissie wordt UCMUN Committee (Utrecht Crisis Model United 

Nations Committee) 

• Genootschappen worden societies 

• Reiscommissie wordt de Travel committee 

• Congrescommissie wordt de Congress committee 
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3.2 Genootschappen 

Van   oudsher   zijn   de   genootschappen   een   essentieel   onderdeel   van   de   vereniging. 

Traditiegetrouw worden de genootschappen vrijgelaten in hun doen en laten, maar 

worden er bijvoorbeeld wel open activiteiten georganiseerd en dient er rekening te 

worden gehouden met de jaaragenda van de vereniging.  

Genootschappen    mogen    internationale    studenten    niet    weigeren    volgens    

het Genootschapsprotocol. Het gevolg hiervan is dat de voertaal binnen de 

genootschappen Engels zal worden, zodra een internationale student hierin   plaatsneemt.   

De   namen   van   de genootschappen dienen ook in het Engels vertaald te worden. 

3.3 SIB-Link 

Het tijdschrift van SIB-Utrecht zal toegankelijk worden voor internationale studenten. De 

SIB-Link wordt tweetalig, namelijk Nederlands- en Engelstalig. Er moeten minimaal drie 

artikelen in het Engels aangeboden worden en het stukje hoofdredactioneel moet ook 

altijd in het Engels zijn. Zodra er meer internationals zijn, zullen er ook meer artikelen in 

het Engels verschijnen. 

3.4 SIB als merknaam 

Wanneer onze vereniging over gaat op internationalisering, behouden we de naam SIB. 

SIB zal dan geen afkorting meer zijn, maar een merknaam.  Op deze manier wordt er niets 

afgedaan aan de opgebouwde naamsbekendheid van SIB en blijft ook de link met andere 

SIB-steden intact. Wanneer de vereniging contact zoekt met externe 

instanties/organisaties, kan men vermelden dat men spreekt namens SIB, the Dutch 

United Nations Student Association.  SIB-Groningen hanteert ook deze methode.   

 

4. Promotie 

Het is van belang te zorgen dat er ook daadwerkelijk internationale studenten lid 

worden van SIB-Utrecht. Hiervoor hebben wij een promotieplan opgesteld dat de 

komende jaren uitgevoerd en aangevuld kan worden.  

Het eerste halfjaar staat in het teken van bekend maken dat we als vereniging 

openstaan voor internationale studenten. Dit wordt gedaan door kenbaar te maken bij 

de UU en de HU dat we geïnternationaliseerd zijn. De UU en de HU zullen vervolgens 

voor ons promoten onder de internationale community. Hetzelfde geldt voor het UIT-

bestuur tijdens de UIT. Op die manier kunnen we mentoren van SIB tijdens de UIT bij 

internationale groepjes plaatsen en onder hen promoten voor SIB en zodanig nieuwe 
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leden werven. Daarnaast zal dan via de website en de app van de UIT staan dat 

internationale studenten welkom bij ons zijn. Eventueel kunnen we internationale 

studenten zelfs onderdak bieden als UITslapers. 

Daarnaast is het de komende maanden van belang dat de website en al het 

promotiemateriaal van SIB-Utrecht vertaald zal worden naar het Engels. Vervolgens 

kunnen we dan posters ophangen bij UCU (en op de gebruikelijke plekken) en 

collegepraatjes houden bij de Engelstalige bachelors van de UU (bijvoorbeeld: History, 

PPE, UCU). 

Het belangrijkste doel voor op de lange termijn is om een vaste vereniging te 

worden in het netwerk van internationale studenten, zoals ESN dat al is. Om dit te 

bewerkstelligen kunnen we samenwerken met verenigingen zoals ESN en 

BuddyGoDutch. Verder kunnen we naam voor onszelf maken in Facebookgroepen voor 

internationale studenten in Utrecht en websites die vaak door hen worden bezocht, 

zoals HousingAnywhere. 

 


