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.VOORWOORD.  

Beste leden,  

Voor jullie ligt het zevende beleidsplan van de A.S.V.A. Alumnivereniging, voor alle oud -
activo’s van A.S.V.A., O.B.A.S., de Studentenunie en de ASVA studentenunie. De A.S.V.A. 
Alumnivereniging heeft als doel het netwerk van oud-ASVA-activo’s bruisend te h ouden.  

Ten opzichte van 2020 was afgelopen jaar een goed jaar voor de alumnivereniging. Meer 
hierover lees je in het jaarverslag 2021. Ondanks dat we op het moment van schrijven weer 
in een lockdown verkeren, zijn we als alumnivereniging hoopvol in 2022 een aantal mooie 
activiteiten te kunnen organiseren. 

We kijken ernaar uit ons ook weer in 2022 in te zetten om het netwerk van alumni te versterken 
en samen te brengen.  

Het 7e bestuur der A.S.V.A. Alumnivereniging,  

Alex Tess Rutten – Voorzitter  
Judith Crabbendam - Secretaris  
Bram Harkema - Penningmeester  
Tim de Graaff - Algemeen Bestuurslid  
Maartje Geels - Algemeen Bestuurslid  
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.INLEIDING.  

Er kan weer meer! Dat is de titel van het beleidsplan van de A.S.V.A. alumnivereniging van 
2022. In 2016 is de alumnivereniging nieuw leven ingeblazen met als doel oud-medewerkers 
en -bestuursleden van ASVA met elkaar te verbinden.  

In dit beleidsplan krabbelen we als alumnivereniging weer een beetje op uit door COVID bijna 
twee jaar in sluimerstand te hebben geopereerd. In 2020 konden we als alumnivereniging 
nagenoeg niets organiseren, afgelopen jaar hebben een succesvolle oud -besturenborrel en 
gezellige najaarsactiviteit o ns weer doen laten beseffen hoe belangrijk het is om elkaar te 
kunnen blijven zien en spreken. En met de nieuwe bestuursleden Alex Tess Rutten en Judith 
Crabbendam is er frisse energie en organisatiekracht binnengehaald om dat te gaan doen. 

In dit beleidsp lan kun je lezen dat we naast het standaard geborrel ook de Alumnidag, de 
ASVA-alumni-barbecue in de zomer en een inhoudelijke activiteit terug willen halen. Dit alles 
uiteraard met een kleine slag om de arm gezien corona. 

Veel leesplezier! We hopen jullie als alumni ook in dit jaar weer te zien.  

 



 

 
 
.1. ORGANISATIE.  

.1.1 LIDMAATSCHAP .  

Op dit moment heeft de A.S.V.A. Alumnivereniging 77 leden. We zetten in op het behoud van 
dit aantal leden.  Verder laten we ons ledenbestand organisch groeien. Sinds 2017 krijgen 
aftredende ASVA -bestuursleden én vertrekkende ASVA -medewerkers het eerste halfjaar 
lidmaatschap cadeau. Dit zullen we ook in 2022 blijven doen.  

Vorig jaar heeft de A.S.V.A. alumnivereniging haar jaarlijkse contributie verlaagd naar €12,50. Dit 
houden we in 202 2 aan. Net als vorig jaar kunnen nieuwe leden per september een halfjaar 
lidmaatschap nemen voor €6,25.  

● Leden: Het ledenbes tand van de alumnivereniging is  per 31 december 2022 met 
10%  gegroeid t.o.v. het jaar ervoor.  

○ Het aftredende ASVA-bes tuur en vertrekkende ASVA-medewerkers  krijgen 
het eers te halfjaar lidmaatschap cadeau;  

● Contributie: €12,50 per kalenderjaar, bij inschrijving per september €6,25 voor een 
halfjaar.  

.1.2 ACTIVOBELEID.  

Het activobeleid van de A.S.V.A. Alumnivereniging heeft als  doel het ledenaantal van de 
vereniging te laten groeien, en om bes taande leden te activeren en betrekken. Net als  vorige 
jaren werken we hierin samen met ASVA. Door een actieve rol in de inwerkperiode van nieuwe 
ASVA-bes tuurs leden in te nemen via de A.S.V.A.-pubquiz én door A.S.V.A. Alumniborrel ook 
in 2022 weer te organiseren, willen we ASVA actief betrekken bij de activiteiten en 
werkzaamheden van de alumnivereniging. Daarnaas t s luiten ASVA-bestuurs leden met de 
alumni-portefeuille daar waar mogelijk aan bij de bes tuursvergaderingen van de 
alumnivereniging. 

QR-codes  zijn weer helemaal terug van weggewees t. Tijdens alumni-activiteiten bleek dit een 
zeer effectief middel bij de inschrijving van nieuwe leden. In 2022 zorgen we ervoor dat bij 
elke alumni-activiteit een QR-code naar onze inschrijfpagina aanwezig is , zodat we niet-leden 
laagdrempelig kunnen inschrijven. 

● A.S.V.A & ASVA: De alumnivereniging zal het komende jaar de samenwerking met 
ASVA continueren;  

○ ASVA-bes tuurs leden zijn aanwezig bij de alumni-vergaderingen; 
○ De alumnivereniging informeert het ASVA bes tuur over aankomende alumni-evenementen 

zodat ASVA deze onder activo’s  kan promoten;  
○ We zoeken een manier om het netwerk van de alumnivereniging meer waardevol te laten 

zijn voor ASVA. 
● Ledenwerving : Tijdens  de activiteiten van de alumnivereniging worden er actief nieuwe leden 

geworven



 

 

 

 1.3 DAKPANNEN .  

In 2020 is een dakpanconstructie geïntroduceerd voor de wisseling van bestuursleden. In 
deze constructie neemt een nieuw bestuurslid plaats in het bestuur van de alumnivereniging 
waarna een oud bestuurslid na maximaal een jaar vertrekt. Deze trend zouden we graag dit 
jaar en in volgende jaren voort willen zetten. Op deze manier kunnen we enerzijds kennis 
goed overdragen en brengen we anderzijds een natuurlijke doorstroom in het bestuur van 
de alumnivereniging. Beiden zijn van belang voor de continuïteit van de alumnivereniging.  

 
● Dakpannen: Ook dit jaar zoeken we twee dakpannen voor het alumnibestuur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

.2. COMMUNICATIE .  
E-mail is een van de meest effectieve manieren gebleken om onze leden te benaderen. 
Voortbordurend op vorig jaar zullen we ook dit jaar de contactgegevens - en met name de e-
mailadressen en telefoonnummers - van onze leden updaten en aanvullen.  

De WhatsApp-groep van de A.S.V.A. alumnivereniging is een mooi medium waarin enerzijds 
de alumnivereniging alumni kan bereiken en anderzijds alumni met elkaar in contact en 
gesprek komen. Hier blijven we in 202 2 ook weer gebruik van maken. Ook houden we de  
WhatsApp-groep up-to-date: nieuwe leden worden (als zij dat willen) aan de chat toegevoegd.  

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

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

van de alumnivereniging geplaatst;  
● WhatsApp: We blijven gebruikmaken van de WhatsApp groep; 

○ Nieuwe leden worden aan de groep toegevoegd;  
● Website : De webpagina van de alumnivereniging geeft te allen tijde een actueel 

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

webpagina.  
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.3. ACTIVITEITEN.  
De belangrijkste functie van de alumnivereniging is het bij elkaar brengen van het rijke ASVA-
, OBAS- en Studentenunie -netwerk en zo het in leven houden van de ASVA -historie. De 
alumnivereniging doet dit hoofdzakelijk door middel van het organiseren van ac tiviteiten.  

De A.S.V.A. Alumnivereniging zal in 2022 de volgende vijf activiteiten organiseren:  

1. Algemene Ledenvergadering + borrel (online)  
2. ASVA-alumni-barbecue  
3. Alumniborrel voor oud-besturen, -medewerkers en huidige activo’s  
4. Alumnidag 
5. Najaarsactiviteit (inhoudelijk) 

Ook in 2022 staat de alumnivereniging open voor kleine, extra activiteiten die vanuit de leden 
geïnitieerd of aangevraagd worden. Voorgaande jaren is er een aantal keer een wielertocht 
georganiseerd. Net als voorgaande jaren geldt: als er animo voor is, organiseert of faciliteert 
de alumnivereniging dit.  

● Basisactiviteiten: De alumnivereniging hoopt dit jaar vijf activiteiten te organiseren: 
de algemene ledenvergadering + borrel, de Alumniborrel, de ASVA-alumni-barbecue, 
de Alumnidag en een najaarsactiviteit;  

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

 

 
 
 



 

  



 

.Organisatie .  

.Bestuur .  
Alex Tess Rutten  
Judith Crabbendam 
Bram Harkema  
Tim de Graaf  
Maartje Geels  

.Kascontrolecommissie .  
Peter Saalbrink  
Abigail Tjhay  

 


