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1. Speerpunten 
 

1. Naamsbekendheid en aantal leden HCSA vergroten 
Als jonge vereniging is het van vitaal belang voor HCSA om haar naamsbekendheid te 
vergroten. Er zal veelvuldig contact gezocht worden met andere studieverenigingen 
om bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten te organiseren. Vooral gezamenlijke lezingen 
zien we als een goed middel om de naamsbekendheid te vergroten. Door een grotere 
naamsbekendheid zullen meer Honours studenten lid worden van onze vereniging. 
 

2. Verbetering interne cohesie 
De vereniging zal proberen een groter aantal actieve leden te krijgen door de interne 
cohesie te verbeteren.  Vriendschappen tussen leden en een gevoel van 
saamhorigheid zijn goede manieren om meer actieve leden te krijgen. Door 
aanpassingen aan de website en meer financiële middelen te besteden aan 
commissieleden pogen we dit te bereiken. 
 

3. Bedrijfscontact  
Honours studenten zijn veelal gedreven personen; hierom dient HSCA dan ook 
mogelijkheden te bieden voor leden om in aanraking te komen met bedrijven. 
Bovendien biedt HCSA bedrijven de beste 10% studenten, iets wat de verenging een 
aantrekkelijke samenwerkingspartner maakt. Daarnaast is meer contact met bedrijven 
ook goed voor de financiële positie van HSCA door mogelijke sponsoring. 
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2. Algemeen 
 
2.1 Doelstelling 
De Honours College Social Association (HCSA) streeft naar saamhorigheid onder studenten die 
het Honours College programma volgen of hebben gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
HCSA probeert deze doelstelling te bereiken door middel van het organiseren van een breed 
scala aan activiteiten en het bieden van netwerkmogelijkheden. 
 

2.2 Bestuursleden 
HCSA telt vijf bestuursleden, die verantwoordelijk zullen zijn voor het functioneren van de 
vereniging en het behalen van de doelstellingen. Het bestuur bestaat uit studenten die het 
Honours programma volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen en/of alumni tot één jaar na 
het afronden van hun Honours College programma. 
 

Het bestuur 2015-2016 heeft zich als volgt geconstitueerd: 
Jan Willem van der Graaf Voorzitter chairman@hcsa.nl 

Annika Rozema Secretaris secretary@hcsa.nl 
Jan-Willem Goudkamp Penningmeester treasurer@hcsa.nl 
Pieter Blom Commissaris Intern intern@hcsa.nl 
Marije Been Commissaris Extern extern@hcsa.nl 
 

2.3 Commissies 
De activiteiten van HCSA worden over het algemeen uitgevoerd door zeven commissies. De 
kascommissie heeft een controlerende rol. Deze commissies worden voornamelijk begeleid 
door de Commissaris Intern, maar bij het opstellen van de begroting en acquisitie zullen zij 
geholpen worden door respectievelijk de penningmeester en de Commissaris Extern. 
Bovendien zal de Commissaris Intern plaatsnemen in de almanakcommissie en Commissaris 
Extern in de carrièrecommissie om de samenwerking tussen het bestuur en de nieuwe 
commissie te optimaliseren. Voor de invulling van het commissiebeleid verwijzen we naar 4.3 
en 4.4. De commissies aankomend bestuursjaar zijn als volgt: 
 

- Activiteitencommissie 
-  Almanakcommissie 
-  Carrièrecommissie 
-  Galacommissie 
- Kascommissie 
- Lezingcommissie 
- Reiscommissie 
- Sportcommissie 
 

2.4 Contactgegevens 
HCSA 
Postbus 72 
9700 AB Groningen 

mailto:chairman@hcsa.nl
mailto:secretary@hcsa.nl
mailto:treasurer@hcsa.nl
mailto:internal@hcsa.nl
mailto:extern@hcsa.nl
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E-mailadres: board@hcsa.nl  
Website: https://www.hcsa.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/HCSFgroningen  

 
3. Strategie 
 
3.1 Perspectief 
HCSA streeft ernaar sociale cohesie onder studenten die het Honours College programma 
volgen te verbeteren. Aangezien veel Honours studenten verschillende studieachtergronden 
hebben en al betrokken zijn bij andere studieverenigingen, is het een uitdaging om deze 
studenten te bereiken. Door middel van het organiseren van een groot scala aan activiteiten 
(zie 4.2.1), probeert HCSA de saamhorigheid onder Honours studenten te vergroten. Echter, 
het bestuur is van mening dat er nog een aantal uitdagingen overwonnen moeten worden om 
een sterkere sociale cohesie te bewerkstelligen.  
 
Allereerst zouden wij komend jaar graag de zichtbaarheid van HCSA vergroten. Momenteel is 
de naamsbekendheid van HCSA onder de studenten nog te laag. Om meer studenten te 
bereiken wil HCSA meer gaan samenwerken met andere studieverenigingen, bijvoorbeeld 
door het organiseren van lezingen. Ook door het houden van praatjes bij Honours vakken en 
op open dagen willen wij de zichtbaarheid van HCSA vergroten. Afgelopen jaar is gebleken dat 
het effectief is om aanwezig te zijn op dergelijke activiteiten en dat leden geworven kunnen 
worden door inschrijfformulieren mee te nemen. Verder zien we een nieuwe, extra doelgroep 
in de Honours masterstudenten, die we dit jaar vooral bij HCSA willen betrekken door meer 
carrièregerichte activiteiten aan te bieden. Ook streeft HCSA naar een verbeterde promotie 
van de activiteiten, onder andere via sociale media. 
 
Ten tweede wil HCSA haar aantal actieve leden vergroten. Om dit doel te verwezenlijken heeft 
het bestuur een aantal plannen. Allereerst de oprichting van een almanakcommissie, die zich 
vooral richt op het creëren van een online community, bijvoorbeeld door middel van een 
smoelenboek. Daarnaast wil het bestuur meer financiële middelen besteden aan actieve 
leden, bijvoorbeeld door mee te betalen aan de actieve ledendag. 
 
Tot slot streeft het bestuur 2015-2016 naar meer en verbeterd contact met bedrijven, onder 
andere door het oprichten van een carrière commissie. De voordelen die deze 
bedrijfscontacten bieden, zijn veelvuldig. Honours studenten zijn veelal ambitieus en door 
activiteiten aan te bieden die hierop aansluiten wordt HCSA aantrekkelijker voor nieuwe 
leden. Vooral masterstudenten, die waarschijnlijk gerichter zijn op het zoeken van een baan 
dan bachelor studenten, zijn een doelgroep die we hiermee hopen te bereiken. Daarnaast is 
sponsoring een mogelijke bron van inkomsten die HSCA goed kan gebruiken ten begunstiging 
van haar leden. Aangezien HCSA een waardevolle groep studenten representeert zou HCSA 
aantrekkelijk moeten zijn voor bedrijven. Bij dit contact met bedrijven zal HCSA de gegevens 
van haar leden zorgvuldig behandelen en de visie van het Honours College in overweging 
nemen. Ook zal gepoogd worden een scala aan bedrijven te benaderen, zodat we aan zoveel 
mogelijk verschillende interesses van onze leden kunnen voldoen. 
 

mailto:board@hcsa.nl
https://www.hcsa.nl/
https://www.facebook.com/HCSFgroningen


7 
 

3.2 FVOG en andere studieverenigingen 
Het FVOG (Faculteitsverenigingen Overlegorgaan Groningen) is een overkoepelend orgaan 
waarbij faculteits- en studieverenigingen zich kunnen aansluiten. HCSA is opgenomen in het 
ledenbestand en tracht het contact en de samenwerking met andere verenigingen te 
vergroten. Om die reden zal HCSA zoveel mogelijk constitutieborrels bezoeken, waar mogelijk 
met het voltallige bestuur. Ook zal er worden deelgenomen aan het jaarlijkse 
besturenweekend van het FVOG. HCSA zal ernaar streven om meer lezingen te organiseren in 
samenwerking met andere studieverenigingen. Dit zal zorgen voor een grotere 
naamsbekendheid van HCSA onder zowel externe contacten als onder de Honours studenten. 
Het bestand van studieverenigingen waarmee HCSA nauwe contacten heeft, opgezet door het 
bestuur van 2013-2014, zal ook dit jaar worden bijgehouden. Dit bestand kan gebruikt worden 
voor het uitnodigen van activiteiten waarbij andere besturen welkom zijn, zoals de 
constitutieborrels. Deze studieverenigingen zouden gevraagd kunnen worden om een link 
naar onze website op hun eigen website te plaatsen, om zo de naamsbekendheid extra te 
vergroten. 
 

3.3 Honours Review 
Aankomend bestuursjaar willen we proberen contact te houden met Honours Review. Op 
onze website staat Honours Review genoemd als partner. Wij willen proberen om in hun 
tijdschrift een bijdrage te mogen plaatsen over de HCSA. De Honours Review is een veelvuldig 
gelezen tijdschrift, wat dus onze naamsbekendheid ten goede zal komen. 
 

3.4 University College Groningen (UCG) 
Afgelopen jaar was er goed contact met Caerus, de studievereniging van University College 
Groningen (UCG), waarmee er met succes enkele activiteiten zijn georganiseerd. Onze leden 
en UCG studenten hadden wederzijds goed contact. Komend jaar hoopt het bestuur deze 
samenwerking voort te zetten met lezingen, debatavonden en andere activiteiten. 

 
3.5 Zusterverenigingen 
HCSA vertegenwoordigt de studenten die het Honours College programma in Groningen 
volgen. Er bestaan zusterverenigingen in Amsterdam, Leiden, Enschede, Nijmegen en Delft. 
Hieronder een overzicht van de verenigingen per stad: 
 
Vereniging Stad Website 

Extensus Amsterdam http://www.extensus.org 
LHC Leiden http://www.slhc.nl 
HV Ockham Enschede http://www.hvockham.nl 
NSHV Nijmegen http://nshv.nl 
HPD Delft http://honours.tudelft.nl  

 
HCSA wil het contact en de samenwerking met zusterverenigingen onderhouden. De besturen 
van 2013-2014 hebben besloten een belangenvereniging op te richten om het nationaal 
overleg te formaliseren. De Dutch Honours Alliance (DHA), zoals de belangenvereniging heet, 
wordt gebruikt om een sterkere positie in te nemen tegen derden. Wij zullen aankomend jaar 
trachten bij de ALV’s en activiteiten van de DHA aanwezig te zijn om zo het contact met 
zusterverenigingen zo goed mogelijk te onderhouden. 
 

http://www.extensus.org/
http://www.slhc.nl/
http://www.hvockham.nl/
http://nshv.nl/
http://honours.tudelft.nl/
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3.6 Raad van Advies 
Om een goede overdracht naar het nieuwe bestuur te bewerkstelligen, bestaat er een Raad 
van Advies (RvA). De RvA bestaat uit voormalig bestuursleden van HCSA (HCSF) en dient als 
adviesorgaan voor het huidig bestuur. Het huidig bestuur kan altijd bij de RvA terecht voor 
advies en informatie. De taken van de RvA bestaan verder uit het evalueren van het 
beleidsplan en het ondersteunen van de periodieke evaluatie van het huidig bestuur.  
 
De RvA 2015-2016 zal bestaan uit de volgende personen: 
 
Maryse Oste  (Voorzitter 2014-2015) 
Lena Scholz  (Secretaris 2014-2015) 
Tom Piening  (Penningmeester 2014-2015) 
Henry de Vries  (Commissaris Intern 2014-2015) 
Jiske Tiersma  (Commissaris Extern 2014-2015) 
 

3.7 Raad van Toezicht 
Sinds 01-10-2013 heeft HCSA een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld. Momenteel bestaat deze 
alleen uit Hanny Elzinga, Dean van het Honours College. Uitbreiden van de RvT is naar inzien 
van het bestuur niet nodig. Echter, als er een geschikte kandidaat voorbij zou komen dan 
zullen wij uitbreiding in overweging nemen. Maandelijks zullen wij in overleg gaan met Hanny 
Elzinga. 

 
3.8 Commissie van Aanbeveling  
De Commissie van Aanbeveling (CvA) bestaat uit vooraanstaande personen die hebben 
aangegeven de doelen van HCSA te delen en waar mogelijk te ondersteunen. Deel uitmaken 
van deze commissie brengt geen verplichtingen met zich mee. De CvA dient hoofdzakelijk als 
een visitekaartje naar buiten om de vereniging, kracht bij te zetten. Om de CvA betrokken te 
houden bij HCSA zullen zij aan het einde van het bestuursjaar een evaluatiedocument 
opgestuurd krijgen.  
 
Momenteel bestaat de CvA uit de volgende personen: 
 
Prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga 

- Dean Honours College 2011-heden 
Prof. mr. dr. J.E. (Jenneke) Bosch-Boesjes 

- Dean Honours College 2009-2011, Vice-Dean Honours College 2011-heden 
Prof. dr. E. (Elmer) Sterken 

- Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen 2011-heden 
Prof. dr. F. (Frans) Zwarts 

- Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen 2002-2011 
Mr. drs. M.G. (Matthijs) Bierman 

- CEO Triodos Bank 
 
Deze personen zullen ook komend jaar weer plaatsnemen in de Commissie van Aanbeveling. 
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4. Beleid 
 

4.1 Vereniging 
Afgelopen jaar is veel tijd besteed aan het opstarten van de vereniging. Hierbij is beleid 
gemaakt omtrent lidmaatschap, ledenbestand en contributiegelden en dit beleid zal komend 
jaar ook gehanteerd worden. Het is van belang dat het bestuur aanspreekbaar blijft voor 
leden en daarom zal het bestuur ook dit jaar weer elke maand twee uur samenkomen in de 
Honours toren. De exacte data en tijden zullen bekend worden gemaakt via de site, 
nieuwsbrief en sociale media.  
 
4.1.1 Algemene Leden Vergadering 
Het bestuur streeft ernaar om de opkomst van de algemene ledenvergadering (ALV) hoog te 
houden, dus streven we naar de aanwezigheid van ten minste twee leden per commissie. De 
Commissaris Intern zal de voorzitters van de commissies tijdig attenderen dat er een ALV zal 
plaatsvinden. Ook wordt dit bekend gemaakt op de website en in de nieuwsbrief. Er zal twee 
keer per jaar een ALV plaatsvinden. Allereerst de ALV in oktober, waarbij het bestuur 2014-
2015 het jaarverslag zal presenteren. Het bestuur 2015-2016 zal tijdens deze ALV het 
beleidsplan en de begroting voor het komende jaar doorlopen. Vervolgens zal er een ALV 
plaatsvinden in mei, waarbij het voorlopig jaarverslag besproken zal worden en het bestuur 
2016-2017 voorgesteld zal worden. Indien gewenst, zal een extra ALV plaatsvinden in januari 
om lopende zaken te bespreken. 
 
4.1.2 Leden 
Lidmaatschap van HCSA heeft diverse voordelen. Zo krijgen leden korting en voorrang op 
activiteiten ten opzichte van niet-leden. Daarnaast kunnen zij plaatsnemen in commissies en 
hebben zij stemrecht op ALV’s. Bovendien is er op de website veel inhoud alleen zichtbaar 
voor HCSA leden, waaronder foto’s en de online almanak, en kunnen zij zich met hun profiel 
gemakkelijk aanmelden voor activiteiten. Deze nieuwe features op de website zullen bijdragen 
aan de versterking van interne cohesie. 
 
Door bovengenoemde voordelen hopen wij op meer leden. Daarnaast zal werving van leden 
essentieel blijven. Wij zullen als HCSA aanwezig zijn met aanmeldformulieren op bijvoorbeeld 
Honours College bijeenkomsten en open dagen. Tijdens het introductie evenement voor de 
eerstejaars Honours studenten, zal het aanmelden verwerkt worden in de activiteit, maar zal 
te allen tijde vrijwillig blijven. Naast inschrijfformulieren kunnen Honours studenten zich ook 
via de website aanmelden. 
 

4.2 Activiteiten 
De activiteiten vormen de essentie van HCSA. Het doel van de activiteiten is de binding tussen 
Honours-studenten te intensiveren en hun een aanvullend, ontspannend programma te 
bieden naast hun opleiding. Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten die HCSA in 
2015-2016 hoopt te organiseren (zie 4.2.1). Een aantal van de activiteiten wordt 
gedetailleerder uitgelegd in 4.2.2 t/m 4.2.11).  
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4.2.1 Overzicht Activiteiten 
 
Maand Datum Activiteit Verantwoordelijk 

September 09-09-2015 Maandelijkse Borrel Bestuur 
 24-09-2015  Activiteit met Caerus Bestuur 
 29-09-2015 Constitutie Borrel 

HCSA 
Bestuur 

Oktober N.B. Intro commissies 
met pubquiz  

Bestuur 

 13-10-2015 Maandelijkse borrel Activiteitencommissie 
 N.B. Algemene 

Ledenvergadering 
Bestuur 

 N.B. Lezing Lezingcommissie 
November 10-11-2015 Maandelijkse borrel Activiteitencommissie 
 N.B. Activiteit Activiteitencommissie 
 N.B. Lezing Lezingcommissie 
December N.B. Schaatsen Sportcommissie 
 08-12-2015 Maandelijkse borrel: 

bekendmaking reis 
Activiteitencommissie/ 
Reiscommissie 

 N.B. Kerstdiner Activiteitencommissie 
Januari 12-01-2016 Maandelijkse borrel Activiteitencommissie 
 N.B. Activiteit Activiteitencommissie 
 N.B. Lezing Lezingcommissie 
Februari 09-02-2016 Maandelijkse borrel Activiteitencommissie 
 09-02-2016 Centrale commissie 

vergadering 
Bestuur 

 N.B. Lezing Lezingcommissie 
Maart 08-03-2016 Maandelijkse borrel Activiteitencommissie 
 N.B. Activiteit Activiteitencommissie 
 N.B. Buitenlandse reis Reiscommissie 
April 01-04-2016 DIES Bestuur 
 12-04-2016 Maandelijkse borrel: 

pub lecture 
Activiteitencommissie/ 
Lezingcommissie 

 N.B. Eerstejaarsactiviteit Activiteitencommissie 
 22-04-2016 tm  

24-04-2016 
Batavierenrace Sportcommissie 

Mei 10-05-2016 Maandelijkse borrel: 
Bekendmaking KB 

Bestuur 

 N.B. Actieve ledendag Bestuur 
 N.B. Centrale commissie 

vergadering 
Bestuur 

 N.B. Lezing Lezingcommissie 
 N.B Algemene Leden 

Vergadering 
Bestuur 

Juni 14-06-2016 Maandelijkse borrel  Activiteitencommissie 
 N.B. Gala Galacommissie 
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4.2.2 Maandelijkse Borrels 
Iedere tweede dinsdag van de maand zal er een borrel plaatsvinden in Tram 13 
(Gelkingestraat) in Groningen. Een aantal borrels zullen gekoppeld zijn aan een bepaalde 
activiteit, zoals een pubquiz of karaoke.  
 
Borrels met een vaststaand thema zijn: 
- Publecture  
- Reisbekendmakingsborrel 
- Diësborrel 
- Kandidaatsbestuursbekendmakingsborrel 
 
4.2.3 Inhousedagen 
Om de kennis van studenten te vergroten en studenten meer in aanraking te laten komen met 
bedrijven, zal de carrièrecommissie inhousedagen verzorgen. Bedrijfscontacten kunnen 
gebruikt worden voor het werven van eventuele sponsors. Eind november zal in 
samenwerking met UniPartners een inhousedag georganiseerd worden, de invulling daarvan 
wordt later bekend. 
 
4.2.4 Lezingen 
De afgelopen jaren zijn er enkele lezingen georganiseerd in samenwerking met andere 
verenigingen in Groningen. Interdisciplinaire, actuele en controversiële onderwerpen zijn 
interessant voor Honours studenten en een goede manier om de naamsbekendheid van HCSA 
te vergroten, aangezien deze activiteiten ook studenten van buiten het Honours College 
trekken. 
 
4.2.5 Buitenlandse reis 
In de afgelopen jaren is er driemaal een buitenlandse reis georganiseerd door de 
reiscommissie. Bestemmingen waren Kopenhagen, Valencia en Thessaloníki. Een groot deel 
van de studenten die mee gaat op reis komt regelmatig naar andere activiteiten van HCSA.  
 
4.2.6 Introductiedag eerstejaars 
Net als vorig jaar zal er komend jaar weer een introductiedag voor eerstejaars worden 
georganiseerd met als doel om eerstejaarsstudenten aan HCSA te binden. Deze activiteit is erg 
belangrijk om eerstejaars Honours studenten te werven. Door middel van interactieve spellen 
zorgen we ervoor dat Honours studenten elkaar beter leren kennen. De vriendschappen die 
tijdens deze introductie ontstaan, zullen ervoor zorgen dat de drempel lager wordt om naar 
andere activiteiten van HCSA te gaan.  
 
4.2.7 Batavierenrace 
De Batavierenrace is een jaarlijkse hardloopestafette van Nijmegen naar Enschede voor alle 
studenten van de universiteiten, hogescholen en studentensportverenigingen. Hoewel het dit 
jaar lastig was om een complete ploeg samen te stellen, is deelname een goede manier om 
HCSA zichtbaarder te maken en een hechte groep te creëren. De ploeg is uiteindelijk tot stand 
gekomen met hulp van UCG. Dit jaar willen we opnieuw meedoen met de Batavierenrace en 
eventueel weer in samenwerking met UCG. De sportcommissie zal dit realiseren en tevens de 
wekelijkse trainingen voorafgaand aan de Batavierenrace verzorgen. 
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4.2.8 Actieve ledendag 
Om de actieve leden bij HCSA te bedanken voor hun bijdrage zal er een actieve ledendag 
worden georganiseerd. Wij vinden het belangrijk dat deze activiteit (gedeeltelijk) gefinancierd 
zal worden door het HCSA. 
 
4.2.9 Gala 
Na afloop van de Petrus Camper Finale zal er een gala worden georganiseerd, net als 
voorgaande jaren. Hiermee wordt het Honours bachelorprogramma van derdejaarsstudenten 
afgerond; tevens is dit het einde van het studiejaar voor veel Honours studenten. 
 
4.2.10 September activiteit 
De eerste activiteit van komend jaar zal georganiseerd worden door het bestuur. Dit zal 
mogelijk in samenwerking gaan met UCG. De precieze invulling van de activiteit zal nog 
worden bepaald. 

 
4.2.11 Overige activiteiten 
Naast de zojuist genoemde activiteiten zullen er kleinschalige activiteiten georganiseerd 
worden door de activiteiten-, sport- en carrièrecommissie. Hierbij moet gedacht worden aan 
paintball, beerpong, wijnproeverij of een Inhousedagen. Verder blijft het vrij voor Honours 
studenten om zelf ideeën aan te dragen en in de praktijk te implementeren. 
 
4.2.12 Opkomst bij activiteiten 
Het vorige bestuur heeft gemerkt dat bij sommige activiteiten veel mensen last minute 
afzeggen of niet verschijnen, hetgeen vooral bij samenwerking met bedrijven vaak een 
teleurstelling opleverde. Het huidige bestuur wil proberen dit te voorkomen door op de 
websitepagina van dit soort evenementen voorwaarden te plaatsen. In deze voorwaarden zal 
worden vermeld dat een afzegging minimaal 48 uur voor aanvang van de activiteit moet 
worden doorgegeven, indien hier niet aan wordt voldaan zal een boete worden opgelegd. 
 
Ook zal minimaal 24 uur voor iedere activiteit een herinneringsmail gestuurd worden naar de 
deelnemers met hierin onder andere een telefoonnummer van een contactpersoon. 
 

4.3 Overzicht commissies 
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende commissies die HCSA 
komend jaar wil opstarten.  
 
4.3.1 Activiteitencommissie 
Deze commissie zal zorg dragen voor de organisatie van de maandelijkse borrel en 
verscheidene activiteiten. Op september na zal er elke maand een borrel georganiseerd 
worden door deze commissie en de borrel heeft ook een bepaald thema (bijv. pubquiz, 
karaoke, reisbekendmaking, dies). Vanaf november zal de commissie ook ernaar streven circa 
elke maand een activiteit te organiseren. Voor december is een kerstdiner gewenst; voor april 
een eerstejaarsintroductiedag. Voor de overige maanden beslist de commissie zelf over de 
activiteiten; voorbeelden zijn movie night, paintball, drankproeverij. Deze commissie zal 
bestaan uit vijf leden. 
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4.3.2 Almanakcommissie  
Dit wordt een geheel nieuwe commissie voor deze vereniging. Gezien het drukken van 
almanakken veel kosten met zich meebrengt, wordt de almanak in eerste instantie online 
uitgegeven met drukmogelijkheden op kosten van de leden. Daarnaast gaat de commissie 
nieuws omtrent Honours onderwijs beheren op de site, eventueel in samenwerking met de 
DHA, gezien zij goed op de hoogte zijn van nieuws rondom Honours onderwijs. De commissie 
zal bestaan uit drie leden en wordt geassisteerd door de Commissaris Intern. 
 
4.3.3 Carrièrecommissie 
Afgelopen jaren is helaas tevergeefs gepoogd deze commissie op te starten. Twee jaar geleden 
is het de carrièrecommissie niet gelukt om een activiteit op te zetten en daarom is deze 
opgeheven. Vorig jaar waren er geen sollicitanten. Het succesvol opzetten van deze commissie 
draagt bij aan het verwezenlijken van ons speerpunt om bedrijfscontacten te verwerven en te 
onderhouden. Op deze manier is het mogelijk om studenten te betrekken bij carrièregerichte 
activiteiten. Daarnaast zijn bedrijvencontacten interessant om sponsors te werven. De 
carrièrecommissie zal komend jaar bestaan uit drie leden met assistentie van de Commissaris 
Extern. Afhankelijk van de intensiteit van de bedrijfscontacten worden inhousedagen en 
workshops georganiseerd. 
 
4.3.4 Galacommissie 
Afgelopen jaar werd het gala voor het eerst georganiseerd door een galacommissie in plaats 
van de activiteitencommissie. Dit heeft als voordeel gehad dat de activiteitencommissie zich 
op andere activiteiten kan focusseren en de galacommissie zich volledig bezig kan houden met 
de organisatie van het gala. Deze commissie met drie leden start eind maart/begin april, zodat 
er nog genoeg tijd is voor het gala, maar eventueel nog mensen kunnen worden geworven 
tijdens de buitenlandse reis of bij mensen die een minor in het buitenland hebben gevolgd.  
 
4.3.5 Kascommissie 
Deze commissie bestaat uit drie leden die aangesteld zijn door het bestuur. Er zullen echter 
geen activiteiten georganiseerd worden door deze commissie, in plaats daarvan heeft zij een 
controlerende rol betreffende financiële zaken, zie 4.5.  
 
Dit jaar zal de kascommissie bestaan uit de volgende personen: 
 
- Tom Piening (Penningmeester 2014-2015) 
- Ruben den Uyl (Penningmeester 2013-2014) 
- Wouter Taheij (Honoursstudent, penningmeester TWIST 2014-2015) 
 
4.3.6 Lezingcommissie 
De lezingen zijn een paradepaardje van onze vereniging, waar we afgelopen jaar zeer 
succesvol in zijn geweest. Door de hoge opkomst is het ook een goed promotiekanaal. De 
commissie heeft als streven elke maand een lezing te organiseren; eventueel in samenwerking 
met andere verenigingen, zoals SOG of Caerus. Daarnaast wordt er een pub lecture 
georganiseerd door deze commissie, mits hier een toegankelijk en soepel onderwerp voor kan 
worden gevonden, liefst iets interactiefs.  De commissie zal bestaan uit vier leden. 
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4.3.7 Reiscommissie  
De reiscommissie organiseert een jaarlijkse reis naar het buitenland voor (oud-)Honours 
studenten. Vorig jaar heeft de reiscommissie een succesvolle reis georganiseerd naar 
Thessaloniki, waar maar liefst 27 personen aanwezig waren. Eerdere bestemmingen waren 
Kopenhagen en Valencia. De keuze voor de bestemming ligt bij de commissie, maar wordt in 
samenspraak met het bestuur gekozen. De commissie zal aangemoedigd worden om een 
interessante en economisch aantrekkelijke locatie te selecteren. HCSA zou graag zien dat een 
bezoek aan een (internationaal) bedrijf in het buitenland onderdeel wordt van deze reis in 
verband met sponsormogelijkheden. Na de reis organiseert de commissie nog een reünie. In 
samenspraak met de commissie wordt besproken of er nog interesse is voor een eventuele 
liftwedstrijd aan het einde van het jaar. 
 
4.3.8 Sportcommissie 
De sportcommissie is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de deelname van HCSA aan de 
Batavierenrace. Hieronder vallen zowel de wekelijkse trainingen voorafgaand aan de wedstrijd 
als het goed verlopen van het weekend zelf. Daarnaast organiseert de commissie bestaande 
uit drie leden twee kleinere sportactiviteiten, zoals schaatsen, beachvolleybal of zomer- 
sportactiviteiten.  

 
4.4 Commissiebeleid 
 
4.4.1 Inleiding 
Het commissiebeleid omvat richtlijnen voor interne communicatie en een 
commissiehandleiding. Deze richtlijnen bestaan uit afspraken rond agenda's en notulen, en 
het houden van Voorzitter-Commissaris Intern overleggen (VoCI), Penningmeester-
Penningmeester overleggen (PP) en Centrale Commissievergaderingen (CCV). Naast het 
opstellen van richtlijnen voor communicatie functioneren commissies beter door het 
aanbieden van een algemene commissiehandleiding. In deze sectie wordt verder ingegaan op 
de opzet van de VoCI's en CCV's, evenals op de inhoud van de commissiehandleiding.  
 
4.4.2 Richtlijnen communicatie 
In principe vindt de communicatie tussen het bestuur en de commissies plaats via de 
Commissaris Intern. Agenda's en notulen van commissievergaderingen dienen zo snel 
mogelijk naar de Commissaris Intern gestuurd te worden, opdat het bestuur deze kan 
bespreken tijdens haar vergaderingen. Door de lijntjes kort te houden is er duidelijkheid voor 
zowel commissie als bestuur. Enkel voor controle van het promotiemateriaal dat commissies 
ontwerpen zal contact worden opgenomen met de Commissaris Extern. 
 
4.4.2.1 Centrale commissievergadering  
Om de verschillende commissies op de hoogte te houden van elkaars activiteiten en tevens de 
sfeer te bewaken, zullen er drie centrale commissievergaderingen (CCV’s) plaatsvinden 
gedurende het jaar. De eerste CCV zal voornamelijk het karakter hebben van een 
kennismaking tussen de commissies en onderling. Dit wordt gepoogd te bereiken door een 
informele setting met pubquiz en borrel. Bij de CCV’s proberen we alle commissieleden en het 
volledige bestuur aanwezig te laten zijn. Tijdens deze vergaderingen geeft elke commissie een 
korte presentatie, waarin de recente bezigheden van de commissie worden besproken. Indien 
een commissie net opgestart is of net een rustige periode heeft gehad, zal de presentatie 
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gaan over de toekomstige bezigheden. De CCV wordt georganiseerd voorafgaand aan een 
borrel of actief ledenuitje. 
 
4.4.2.2 Voorzitter – Commissaris Intern overleg (VoCI) 
Vanuit praktische overwegingen zullen de overleggen tussen de Commissaris Intern en de 
commissies plaatsvinden via de voorzitters van de commissies. Deze VoCI's zullen gaan over 
algemene kwesties binnen de commissies, hun planning en zullen deels evaluerend zijn. Op 
regelmatige basis zullen deze plaatsvinden, maar indien nodig kunnen te allen tijde extra 
VoCI’s worden aangevraagd. 
 
4.4.3 Commissiehandleiding 
De tweede manier waarop het commissiebeleid vormgegeven wordt, is door het aanbieden 
van een algemene commissiehandleiding. Deze handleiding is niet te verwarren met het de 
overdrachtsdocumenten, die de commissies opstellen voor hun opvolgers. De 
commissiehandleiding dient als algemene instructie en houvast voor de commissieleden. 
 
In de handleiding worden de volgende punten uiteen gezet: 

- Algemene contactinformatie 
- Omschrijving van alle commissies 
- Taakomschrijving commissieleden 
- Afspraken rondom contact met intern (VoCI & CCV) 
- Instructies rond financiën en beschikbare faciliteiten 
- PR-instructies 
- Evaluatieprotocol 

 
4.4.3.1 Evaluatieprotocol  
Evaluaties van activiteiten zijn belangrijk vanwege documentatie richting CUOS. Afgelopen jaar 
was er voor elke activiteit eenzelfde evaluatieformulier. Dit jaar willen we dat echter 
aanpassen, zodat kleine activiteiten als borrels ook een kortere evaluatie hebben dan grote 
activiteiten als de buitenlandreis of Batavierenrace. Aan het einde van het jaar wordt ook nog 
door de Commissaris Intern een evaluatiegesprek gehouden met de commissie. 
 

4.5 Financieel 
 
4.5.1 Financieringsbronnen 
HCSA wordt gefinancierd met subsidie van het Honours College van de Rijksuniversiteit te 
Groningen alsmede door contributie. Deze contributie zal volledig gebruikt worden om HCSA 
in al haar activiteiten financieel te ondersteunen. Bovendien wordt er bij enkele activiteiten  
inschrijfgeld gevraagd aan deelnemers van de betreffende activiteit om de kosten voor de 
activiteit te dekken. Voor leden zal dit inschrijfgeld lager zijn dan voor niet-leden. Ten slotte zal 
HCSA dit jaar actief op zoek gaan naar bedrijven, welke passen bij het visie van het Honours 
College. Indien mogelijk zullen we deze bedrijven bewegen tot sponsoring. Dit sluit aan bij het 
speerpunt bedrijfscontact. 
 
4.5.2 Werven van financiële middelen 
Zoals besproken in 4.5.1, worden financiële middelen verkregen door middel van subsidie en 
door contributie. De optie om te doneren blijft bestaan. Iedereen die wenst lid te worden van 
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HCSA dient contributie te betalen. Wij zullen proberen om de contributie voor tweedejaars 
Honours studenten te verhogen van €7,50 naar €10,-, door dit voor te leggen aan de ALV. 
Eerstejaars studenten kunnen nu namelijk, door een half jaar te wachten, de helft van hun 
contributie besparen. De verdeling €15,- €10,- en €5,- voor respectievelijk eerste-, tweede-, 
en derdejaarsstudenten lijkt ons daarom een eerlijkere verdeling. Dit bestuursjaar zal er ook 
op acquisitie gefocust worden, één van de speerpunten, zodat HCSA een grotere financiële 
onafhankelijkheid verkrijgt.  
 
4.5.3 Machtigingen 
Om donaties te kunnen ontvangen, zijn er verschillende kanalen die door HCSA gebruikt 
worden. Allereerst de rechtstreekse overboeking naar de HCSA-rekening. Dit kanaal wordt 
gebruikt voor grote financiële transacties van organisatie naar organisatie, alsmede voor 
vergoedingen aan individuele personen die kosten hebben gemaakt ten behoeve van het 
functioneren van HCSA. Daarnaast biedt, zoals eerder vermeld, HCSA de mogelijkheid om geld 
te doneren. Voor deze donaties wordt gebruik gemaakt van machtigingsformulieren. Deze 
formulieren voldoen aan de richtlijnen van SEPA en de huidige wettelijke normen. Dit 
formulier is geïntegreerd in de website, waardoor het mogelijk is om op elk moment een 
donatie te plaatsen. Aangezien HCSA afgelopen jaar is veranderd in een vereniging, zullen 
contributies waarschijnlijk een grotere inkomstenbron zijn dan donaties. De donaties worden, 
net zoals de contributies, geïnd door middel van een automatische incasso. Deze incasso zal 
worden uitgevoerd met behulp van de SEPAtool en gaat gepaard met een voorafgaande 
boodschap waarin de geschatte datum van incasso, het creditor identification nummer van 
HCSA en het unieke debtor identification number staan. Dit jaar zullen we zowel online als 
offline mensen de mogelijkheid bieden om lid te worden van HCSA. 
 
4.5.4 Gebruik financiële middelen 
De financiële middelen - verkregen uit subsidies, donaties en contributie - zullen volledig 
gebruikt worden ten behoeve van HCSA. Zo dienen er rekeningkosten, verzekeringskosten, 
websitekosten en overheadskosten betaald te worden. Verder zullen sommige kosten van 
commissies, zoals bedankjes voor lezingen of hapjes bij borrels, gefinancierd worden door 
HCSA zelf. Het bestuur van HCSA zal zelf ook activiteiten organiseren, eventueel  in 
samenwerking met andere studieverenigingen. Hiervoor is een budget opgenomen in de 
begroting, welke tevens bestaat uit ruimte om verliezen op te vangen van bepaalde 
activiteiten. Tevens streeft het bestuur ernaar om een deel van de actieve ledendag te betalen 
om commissieleden te bedanken voor hun inzet. Andere kosten, zoals de kosten voor de reis 
of voor de Batavierenrace, zullen gefinancierd worden door de deelnemers zelf. Ten slotte 
zullen promotiekosten, zoals het printen van flyers of posters, betaald worden door HCSA.  
 
4.5.5 Eigen bijdrage bestuur 
Vanwege de beperkte financiële vrijheid van HCSA is het van belang dat het bestuur op 
bepaalde momenten, bij bepaalde activiteiten hun persoonlijke rekening aanspreekt. Dit is 
bijvoorbeeld van belang bij het aanschaffen van de verplichte bestuurskleding of bij het 
deelnemen aan activiteiten georganiseerd door het bestuur of de commissies van HCSA.  
 

4.6 PR 
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4.6.1 Inleiding 
Het doel van HCSA is het vergroten van de sociale cohesie van de Honours studenten. Dit 
wordt bewerkstelligd door het organiseren van activiteiten, zoals genoemd in 4.2.1, en door 
de aanstelling van een online almanak commissie. Er wordt ook dit jaar weer gestreefd naar 
een groter deelnemersaantal voor de activiteiten ten opzichte van afgelopen jaren. Hiervoor 
worden verschillende middelen ingezet, zoals de nieuwsbrief, de website en sociale media. De 
naamsbekendheid van HCSA zal vergroot worden door aanwezigheid bij constitutieborrels van 
andere studieverenigingen. Wij zullen in de loop van het jaar deze studieverenigingen 
benaderen om te vragen of zij de HCSA op hun website willen noemen, eventueel met een 
link naar onze site. Ook zal getracht worden meer Honours studenten te bereiken door vaker 
bij activiteiten van het Honours College aanwezig te zijn en daar kort HCSA te promoten.  
 
4.6.2 Huisstijl 
Aankomend bestuursjaar wordt de huidige huisstijl aangehouden om de verworven 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van HCSA voort te zetten. De huidige kleuren die gehanteerd 
worden zijn antracietgrijs en zwart. Dit zal worden uitgebreid met de kleur groen. Deze kleur is 
niet geheel willekeurig aangezien deze al meerdere malen is gebruikt op de site en flyers. Het 
lettertype dat gehanteerd zal worden is Helvetica Neue. De beschreven huisstijl zal worden 
gehanteerd op de website, sociale media, in de nieuwsbrief en op posters. De huisstijl zal ook 
zichtbaar zijn in bestuurskleding, zie 4.6.3. 
 
4.6.3 Bestuurskleding 
De bestuurskleding bestaat voor de heren uit een antracietgrijs pak (bestaande uit een 
pantalon en een colbert) met een witte blouse en groene das. Op de das wordt een uil 
geborduurd. Voor dames bestaat de bestuurskleding ook uit een antracietgrijs pak (bestaande 
uit pantalon en colbert) met een accessoire van een uil. Door de heren en dames worden 
zwarte schoenen gedragen. Ook zal er informele kleding komen die bedrukt wordt met het 
logo en bestuursjaar op de achterkant en naam en functie op de voorkant. Deze informele 
kleding zal voor mannen bestaan uit een vest en overhemd in het donkergroen en wit. Voor 
vrouwen zal deze bestaan uit een vest of overhemd en een t-shirt in dezelfde kleuren.  
 
4.6.4 HCSA-kleding voor leden 
Dit jaar zal HCSA trachten informele kleding met het logo van HCSA te verkopen aan leden van 
het HCSA. Voorlopig zal dit bestaan uit een trui in een jaarlijks door het bestuur gekozen kleur 
met op de voorkant een uil en op de achterkant ‘HCSA’ en het bestuursjaar waarin het vest is 
gekocht. Op deze manier kan de naamsbekendheid van HCSA worden vergroot. 
 
4.6.5 Commissies 
Om de commissies herkenbaar te maken voor andere studenten, zullen de commissies indien 
mogelijk commissiekleding dragen tijdens de borrels en hun eigen activiteiten. Elke commissie 
behalve de galacommissie en kascommissie moet een kledingstuk hebben met achterop het 
logo en bestuursjaar gedrukt en voorop de eigen naam en commissie. De kleur van de 
commissiekleding is uniek per commissie en anders dan de kleur van de bestuurskleding. De 
posters die worden gemaakt door de commissies, moeten een zekere template hanteren 
zodat herkenbaar is dat deze van HCSA zijn, zie 4.6.10. De commissies zullen ook een foto 
maken met alle commissieleden; deze wordt op de site geplaatst, waarbij de commissie 
zichzelf voorstelt en de aankomende activiteit(en) promoot. 
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4.6.6 Nieuwsbrief 
Maandelijks wordt een nieuwsbrief verzonden naar alle Honours studenten die zich hiervoor 
hebben aangemeld. De inhoud van deze e-mails is gekoppeld aan de website en de 
activiteiten die hierop staan en omvat mededelingen van de afgelopen en aankomende 
maand. De e-mail zal vooral een duidelijk overzicht moeten geven van de activiteiten in de 
aankomende maand. Voor een uitgebreider verhaal per activiteit wordt doorverwezen naar de 
site. 
 
4.6.7 Sociale Media 
4.6.7.1 Facebook 
Facebook zal komend jaar gebruikt worden voor algemene mededelingen en de promotie van 
activiteiten. Mededelingen van derden zullen alleen op Facebook geplaatst worden als zij 
direct betrekking hebben op Honours onderwijs. Voor iedere activiteit zal een Facebook-event 
worden aangemaakt. De organiserende commissie is hierbij verantwoordelijk voor het 
aanleveren van een Facebook-header. De commissies krijgen een template waarmee deze 
makkelijk gemaakt kan worden. Bij grotere activiteiten als de reis en de Batavierenrace zal de 
officiële inschrijving plaatsvinden via de website en zullen vaker berichten op Facebook 
worden geplaatst om zo het deelnemersaantal te verhogen. Ook zal er voor deze activiteiten 
een Facebook groep aangemaakt worden. Bij kleinere activiteiten waarvoor geen inschrijving 
nodig is, kan het aantal aanmeldingen voor het Facebook-event als indicatie dienen voor het 
aantal deelnemers. Indien de inschrijving voor activiteiten na een bepaalde termijn sluit, 
wordt deze sluitingsdatum duidelijk gecommuniceerd bij het Facebook-event. Verder zullen na 
ieder evenement een aantal foto’s op Facebook geplaatst worden met hierbij een link naar het 
bijbehorende fotoalbum op de website (zie 4.6.8.). 
 
Om het aantal deelnemers bij activiteiten te vergroten wordt een maandelijkse ‘This month in 
HCSA’ op facebook in het leven geroepen. Dit is een afbeelding met een overzicht van de 
aankomende activiteiten die op de tijdlijn zal worden geplaatst.  
 
4.6.7.2 Twitter 
Twitter zal dit jaar gebruikt worden voor korte mededelingen en promotie van activiteiten.  
 
4.6.7.3 LinkedIn 
HCSA heeft op LinkedIn een groep waar alleen Honours studenten en alumni lid van kunnen 
worden. Hiermee wordt het contact met deze leden onderhouden. Dit bestuursjaar zullen er 
geen berichten op de LinkedIn worden geplaatst, maar nieuwe verzoeken zullen wel worden 
bijgehouden.  
 
4.6.8 Website  
Afgelopen jaren is de website van HCSA steeds verder verbeterd. Het komende jaar zullen 
meer veranderingen plaatsvinden. De website zal ten eerste overzichtelijker worden gemaakt. 
Menu’s met te veel subkopjes worden vermeden zodat de website toegankelijker wordt.  Er 
worden nieuwe pagina’s aangemaakt voor de nieuwe commissies, waarop een stukje over de 
commissie en een foto wordt geplaatst. 
 



19 
 

Ook komen er meer opties voor leden. Leden krijgen de mogelijkheid om persoonlijke 
informatie en een foto te uploaden. De almanakcommissie kan deze informatie vervolgens 
gebruiken voor een online smoelenboek. Leden kunnen elkaar hierdoor opzoeken via de 
website, hetgeen de interne cohesie vergroot. Het aanmelden voor activiteiten op de site zal 
voor leden niet langer via GoogleForms gaan, maar wordt geïntegreerd in de website. 
Aanmelding voor grotere evenementen waarbij een digitale machtiging nodig is, zullen wel via 
GoogleForms gaan. Leden hoeven zo niet keer op keer hun gegevens in te vullen en verkeerd 
getypte gegevens worden vermeden. Ook kunnen leden zien welke andere leden zich hebben 
aangemeld voor een activiteit, hetgeen de opkomst op de activiteiten naar verwachting zal 
verhogen. Voor niet-leden is deze optie niet beschikbaar, zij moeten wel hun gegevens 
invullen en kunnen niet zien wie er zijn aangemeld voor een activiteit. 
 
Er zal een nieuw thema voor de website worden aangeschaft, vanwege problemen met het 
oude. De huisstijl van de website wordt wel zoveel mogelijk behouden. Veranderingen zullen 
zo plaatsvinden dat leden er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. 
 

4.6.9 Fotobeleid  
Leden uit verschillende commissies zullen dit jaar samen een fotocrew vormen. Deze crew is 
verantwoordelijk voor het maken van foto’s tijdens de HCSA activiteiten. De foto’s zullen na 
selectie voorzien worden van een overlay met het HCSA logo en zullen dan op de website en 
Facebook geplaatst worden. De foto’s op de website zullen alleen toegankelijk zijn voor leden. 
Algemene foto’s van activiteiten kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal. Door deze 
foto’s te gebruiken, worden de studenten geënthousiasmeerd om vaker aan activiteiten deel 
te nemen.  
 
4.6.10 Drukwerk  
4.6.10.1 Posters 
Voor de promotie van grotere evenementen zal gebruik worden gemaakt van posters. Deze 
worden door de commissies zelf gemaakt. Bij activiteiten waarvoor deelnemers zich via de 
website moeten inschrijven wordt de poster uiterlijk een week voor de opening van de 
inschrijving naar de Commissaris Extern gestuurd, bij activiteiten zonder inschrijving uiterlijk 
drie weken voor het evenement. Na goedkeuring van de poster door de Commissaris Extern 
zullen de commissies zelf ervoor zorgen dat de posters geprint worden en in verschillende 
universiteitsgebouwen worden opgehangen. Commissies krijgen hierover verdere instructies. 
Ook kunnen posters in JPG formaat naar de conciërge van het Academiegebouw gemaild 
worden, deze verschijnen dan op één van de elektronische borden in de hal van het 
Academiegebouw.  
 
4.6.10.2 Flyers & Stickers 
Er zijn algemene flyers beschikbaar die bijvoorbeeld kunnen worden uitgedeeld bij 
evenementen als Kei To Your Future, de opening van het academisch jaar en de 
openingsceremonie van het Honours College om de naamsbekendheid onder studenten te 
vergroten. Ook liggen er altijd flyers in het torentje. Om het gala te promoten zal tijdens de 
Petrus Camper Finale geflyerd worden. Stickers zullen gebruikt worden bij constitutieborrels 
om de naamsbekendheid bij andere verenigingen te vergroten.   
 
4.6.11 Bedrijfscontacten en acquisitie 
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Gezien dit een van onze speerpunten is zullen wij streven naar het leggen en onderhouden 
van contact met bedrijven met als doel sponsoring of het organiseren van activiteiten. De 
carrièrecommissie zal hier een belangrijk deel van uitvoeren. Echter zal zij nooit contact met 
bedrijven leggen zonder goedkeuring van de Commissaris Extern. 
 
De carrièrecommissie zal ten eerste het organiseren van carrièregerichte activiteiten 
overnemen van het bestuur. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn Inhousedagen en 
workshops. Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen al gezet, dit bestuursjaar zal getracht 
worden meer van dit soort activiteiten te organiseren. 
 
 Hierbij is het van belang dat activiteiten voor een zo groot mogelijke groep studenten 
interessant zijn. Er kan dan gedacht worden aan kleinere adviesbureaus, maar bijvoorbeeld 
ook aan  grotere bedrijven als banken of farmaceutische bedrijven. Door het organiseren van 
dergelijke activiteiten hopen wij meer Honours Masterstudenten naar de activiteiten van de 
HCSA te trekken. 
 
Ten tweede zal de carrièrecommissie, in overleg met de commissaris extern, contact opnemen 
met diverse bedrijven om te kijken wat de mogelijkheden betreft sponsoring zijn. Door 
sponsoren te werven kunnen activiteiten voor leden goedkoper gemaakt worden, hierdoor zal 
het aantal deelnemers bij deze activiteiten toenemen en hiermee ook de interne cohesie.  
 
De ervaring leert dat sommige bedrijven met HCSA contact opnemen om activiteiten te 
organiseren; hier moet met zorg naar gekeken worden. HCSA wil namelijk alleen in contact 
komen met bedrijven die passen bij de speerpunten van HCSA. Aangezien HCSA nauw 
samenwerkt met het Honours College, is het ook noodzakelijk dat de bedrijven waarmee 
HCSA samenwerkt dezelfde visie hebben als het Honours College. 
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5. Begroting 
 

 

 
 


