
JAARVERSLAG 2020
A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING

Nét iets minder
Less is more

Datum: Januari 2020



VOORWOORD
Beste leden,

Voor jullie ligt alweer het vierde jaarverslag van de A.S.V.A. Alumnivereniging, voor alle
oud-activo’s van A.S.V.A., O.B.A.S., de Studentenunie en natuurlijk de ASVA studentenunie.
En na de heroprichting in 2015 sluit de vereniging alweer jaar 5 af.

De kunst van een goede Alumnivereniging is balans. Balans tussen werk, vrije tijd en
Alumnitijd. De titel van het beleidsplan is dan ook Nèt iets minder: focus op de juiste
activiteiten om zo een evenwichter aanbod aan te bieden van activiteiten. Want ASVA
Alumni zijn ook na hun studietijd nog actief met andere dingen doen. Dit jaar hebben we
daar op ingezet waarbij we naast grotere evenementen zoals de Alumnidag in Den Haag
ook juist een aantal laagdrempelige spontane borrels georganiseerd. In dit jaarverslag
maken we de balans inhoudelijk op.

Het 5e bestuur der A.S.V.A. Alumnivereniging

Xandra Hoek - Voorzitter
Tim de Graaf - Secretaris
Bram Harkema - Penningmeester
Maarten Markus - Algemeen Bestuurslid
Maartje Geels - Algemeen Bestuurslid
Annelieke Muller – Aankomend Bestuurslid
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1. INLEIDING
Dit jaarverslag houdt de structuur aan van het beleidsplan 2019 zodat de gestelde doelen
en behaalde resultaten snel inzichtelijk worden. De belofte van het beleidsplan was ‘Net iets
minder, oftewel doorgaan op de ingeslagen weg maar dan net wat bewuster bezig zijn
welke activiteit we wel, wanneer of niet doen. In de inleidende paragrafen van de
hoofdstukken wordt op deze algemene belofte gereflecteerd.

Hoofdstuk twee gaat in op de organisatie van de vereniging. Hoofdstuk drie over
communicatie en hoofdstuk vier over activiteiten. Een sfeerbeeld van de activiteiten is in
hoofdstuk vier ingepast. Een overzicht van het jaar met een schematische evaluatie vindt u
in bijlage één. En hoewel Ernest Hemingway altijd zegt ““There is no friend as loyal as a
book.”, vinden wij da teen jaarverslag ook als vriend kan worden beschouwd. Derhalve
raden wij u aan dit stuk te lezen en wensen wij u veel leesplezier met uw nieuwe vriend.
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2. ORGANISATIE
De focus voor 2019 lag op het net iets bewuster en evenwichter doen dan de jaren ervoor.
Dat deden we nagenoeg met hetzelfde bestuur waarbij Xandra Hoek wederom het
voorzitterschap naar nieuwe niveaus gebracht. Annelieke Muller heeft het bestuur als
beoogd nieuw bestuurslid versterkt. Daarnaast is er een commissie opgericht getiteld ‘de
SpoCo’ die laagdrempelige sportieve activiteiten organiseert.

2.1 LIDMAATSCHAP

Rond de zomer is de server van ASVA waarop de nieuwe leden voor de vereniging werden
bijgehouden gecrasht. Daardoor valt nu niet meer goed vast te stellen wat het precieze
aantal leden was begin 2020. Het nieuwe systeem werkt inmiddels wel, waardoor nieuwe
leden wel geregistreerd worden. de De alumnivereniging had begin 2019 61 leden. Het doel
is om naar een constant ledenaantal van minimaal 100 door te groeien. De inzet voor 2019
was 10% groei, oftewel met 6 nieuwe leden net iets meer leden. De contributie is dit jaar
naar beneden bijgesteld nar 12,50 EUR per kalenderjaar en 6,25 EUR bij inschrijving vanaf
september. Daarbij hebben wij de nieuwe ledenkorting voor aftredende bestuursleden én
medewerkers/activo’s in stand gehouden. De jaarrealisatie gaat uitgebreider in op de
contributie.

● Leden: 6 nieuwe leden / groei met 10% naar 61+6=67 leden
Niet Behaald: Met 68 leden zijn er 7 leden bijgekomen / groei van +12%

De verklaring is met name te vinden in het feit dat er geen nieuwe leden zijn geworven
tijdens activiteiten. Het lustrum van 2020 biedt een kans hier specifieker de aandacht op te
leggen.

● Contributie: €12,50 euro per kalenderjaar, bij inschrijving per september €6,25 voor
een half jaar. Halfjaar-4-free voor aftredende bestuursleden en vertrekkende
ASVA-medewerkers.

Behaald: Deze beleidswijziging is doorgevoerd.
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2.2 ACTIVOBELEID

Met het activobeleid willen we de ‘harde kern’ binnen onze vereniging nog meer aan ons
binden en leden meer betrekken bij de activiteiten. In 2019 is met name ingezet op een
Alumnidag in Den Haag en de alumniborrel in café de Buurvrouw. Whatsapp en andere
social media zijn centraal komen te staan in de communicatie over activiteiten.

● Activiteiten: Door te focussen op een aantal sterke activiteiten het aantal aanwezige
leden verhogen;

Deels behaald: De alumniborrel en Alumnidag hadden eenzelfde aantal aanwezigen.
● ASVA betrekken: De alumnivereniging zal het komende jaar de samenwerken met

ASVA continueren;
Behaald: Een aantal alumni zijn actief betrokken in enkele commissies en de

voorbereidingen voor het lustrum.
● Ledenwerving: Tijdens de activiteiten van de alumnivereniging worden er actief

nieuwe leden geworven;
Niet behaald: Er zijn niet actief nieuwe leden geworven tijdens de activiteiten.

● Activeren van het bestaande ledenbestand: De kennis en ervaring van leden van
de alumnivereniging wordt ingezet voor (inhoudelijk) activiteiten van de
alumnivereniging.

Behaald: Voor de Alumnidag in Den Haag zijn leden geraadpleegd.
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3. COMMUNICATIE
Whatsapp is steeds belangrijker geworden om onze leden en andere alumni te bereiken.
Daarnaast blijft de traditionele digitale brief (e-mail) een goed middel. Met de website waren
onderhoudsproblemen waardoor een aantal functionaliteiten zoals het ledenformulier niet
benaderbaar zijn. Inmiddels is het grootste deel van de website weer beschikbaar. Naast
deze media worden de Facebookpagina en LinkediN pagina ingezet ter promotie van
activiteiten.

● E-mail: Net als voorgaande jaren verstuurt de alumnivereniging per e-mail voor
iedere activiteit een uitnodiging naar haar leden;
Behaald.

● LinkedIn: Via LinkedIn blijft de alumnivereniging oud-ASVAten aan haar netwerk
toevoegen

o Elke activiteit wordt op LinkedIn gedeeld;
o De mogelijkheden van het medium LinkIn wordt in 2019 verder verkent;

Behaald: Alle activiteiten zijn met een post gedeeld. Een analyse van de
mogelijkheden van de LinkedIN besloten groep laat zien dat er beperkte
mogelijkheden zijn voor interactie.

● Facebook: 
o Voor elke activiteit wordt er een Facebookevenement gemaakt;
o Openbare inhoudelijke activiteiten van ASVA worden op de Facebookpagina

van de alumnivereniging geplaatst;
Deels behaald: De facebookevenementen zijn gemaakt maar algemene activiteiten
van ASVA zijn niet altijd gedeeld.

● WhatsApp: We blijven gebruik maken van de WhatsApp groep;
o Nieuwe leden worden aan de groep toegevoegd;

Behaald: Whatsapp is inmiddels ons belangrijkste communicatiekanaal geworden.
● Website: De webpagina van de alumnivereniging geeft te allen tijde een actueel

overzicht van de vereniging en aankomende activiteiten;
o De alumnivereniging plaatst haar jaaragenda op de website;
o De alumnivereniging plaatst haar jaarverslag en nieuwe beleidsplan op de

webpagina;
Niet behaald: Helaas was de website door storing/onderhoud lange tijd niet
oproepbaar. De meeste alumnipagina’s zijn inmiddels hersteld.
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4. ACTIVITEITEN
De belangrijkste functie van de alumnivereniging is het bij elkaar brengen van het rijke
ASVA-, OBAS- en Studentenunienetwerk en zo het in leven houden van de ASVA-historie.
De alumnivereniging doet dit hoofdzakelijk door middel van het organiseren van activiteiten.
De doelstelling ‘net iets minder’ komt hier ook specifiek tot uiting in de ambitie om focus en
duidelijkheid aan te brengen in de activiteiten en drempels te verlagen.

Trots zijn we op de tweede Alumnidag (met optie voor overnachting). De Alumnivereniging
trok met haar leden naar het centrum van de macht om daar kunst, strand, bier en de
multiculturele samenleving op te snuiven. Wat een programma en wat een geweldig hippe
bike-tour door de Binckhorst, stadsdeel in transformatie. Ook de Alumniborrel in de
buurvrouw was een succes. Hiermee gaven we onze leden de unieke gelegenheid terug te
keren naar de plek waarna je vaak niks meer herinnert.

● ALV + borrel: De alumnivereniging organiseert in januari haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering met een afsluitende borrel.

Behaald: In Skek hebben we vergaderd, gegeten en gedronken.
● Basisactiviteiten: De alumnivereniging organiseert daarnaast drie basisactiviteiten:

de Alumniborrel ft. Nieuw Bestuur, het Alumni Activo Weekend en een
voorjaarsactiviteit;

Behaald: Een Midzomernachtborrel in het voorjaar, het alumniweekend en de alumniborrel
hebben plaatsgevonden.

● Elke basisactiviteit heeft een minimale opkomst van xxx mensen;
Behaald: Er waren elke activiteit minimaal 3x mensen.

● Overige activiteiten: De alumnivereniging zal op verzoek van leden succesvolle
‘kleine’ activiteiten organiseren.

Behaald: Er zijn geen verzoeken binnengekomen.
● Bestuursactiviteiten: Het bestuur organiseert een inwerksessie over de rijke ASVA

historie tijdens de inwerkperiode van het nieuwe bestuur.
Niet behaald: We waren er wel maar het bestuur had een dubbele afspraak.
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BEELDVERSLAG
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Bijlage 1. Jaarplanning (evaluatie)
Datum Activiteit Evaluatie

25 Januari 2019 ALV + Nieuwjaarsborrel
(Skek)

+ Intieme sfeer,
eetgelegenheid, ppt

- Beperkte opkomst.
ALV wel hele leuke
borrelplek

28 Juni 2019 Midzomernachtborrel
(Voorjaarsactiviteit)

+ Goed weer
- Laat aangekondigd

14 september 2019 Alumnidag en/of Weekend
(Den Haag)

+ Leuk afwisselend
programma

- Volgende keer
Amsterdam om meer
mensen te trekken

vrijdag 1 november Alumniborrel ft. Nieuwe
bestuur

+ Superlocatie
- Op zich prima

opkomst maar de
echt oude rotten zijn
we kwijtgeraakt…
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Organisatie
Bestuur
Xandra Hoek
Bram Harkema
Tim de Graaf
Maarten Markus
Maartje Geels
Annelieke Muller (beoogd)

Kascontrolecommissie
Alex Peters
Peter Saalbrink

SpoCo a.k.a. ASVA Alumniriders
https://www.strava.com/clubs/565659
Maarten Markus
Bram Harkema
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