
Kernpunten 

Presidium 
Dit jaar werkt de vereniging met een nieuw orgaan, het presidium. Het presidium is een commissie bestaande 
uit een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. Het presidium organiseert de Algemene Leden Vergadering en zit 
deze voor. Bestuur 26, en met name de voorzitter, zal dit jaar extra aandacht besteden aan het presidium om 
deze goed te begeleiden en veel te evalueren. Zo wordt het presidium hopelijk een geweldige aanwinst voor 
onze vereniging! 

Professionalisering 
Ook dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan professionalisering. Er wordt dit jaar extra aandacht besteed 
aan het toegankelijker en overzichtelijker maken van verstrekte informatie. Hierbij wordt in het bijzonder veel 
aandacht besteed aan onze website; het plan is om een gebruiksvriendelijke website te maken die onze leden 
vaak gebruiken. Dit proberen we te realiseren door de site zowel een esthetische make-over te geven als 
documenten en informatie toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de Comenius samenvattingen en extra 
beschrijvingen bij links. 

Minbegroting 
Studievereniging Comenius maakt al meerdere jaren winst terwijl dit niet de bedoeling is. Dit is namelijk ook 
geld van leden! Dit jaar streven wij er daarom naar om verlies te maken en is er een minbegroting opgesteld. Het 
geld van de leden dat op de spaarrekening staat wordt hiermee terug geïnvesteerd in de leden. Het geld zal 
voornamelijk geïnvesteerd worden in grote activiteiten waar veel leden baat bij hebben, zoals het congres en 
onze feesten. Naast dat we hier dit jaar mee bezig zijn, zullen we ook een duidelijke visie over de minbegroting 
in het meerjarenplan opnemen. 

Autonomie in commissies 
Wij willen dit jaar graag gaan ontdekken waar ruimte is om commissies meer autonomie te geven. Dit willen we 
doen door ze meer vrij te laten in het proces na de keuze voor een activiteit/onderwerp, deze moeten wel eerst 
door het bestuur goed gekeurd worden i.v.m. activiteiten/onderwerpen die in voorgaande jaren zijn geweest. 
Het doel is om de commissies meer het gevoel te geven dat zij invloed hebben in dat wat ze doen en dat zij 
grotendeels verantwoordelijkheid en lof dragen voor de activiteit die ze neer zetten! Dit maakt het nog leuker 
om in een commissie te zitten. 

Inclusiviteit 
Tot slot willen wij ons dit jaar extra focussen op inclusiviteit binnen de vereniging. Wij willen ervoor zorgen dat 
iedereen zich welkom voelt bij de activiteiten. Hiervoor willen wij een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan 
activiteiten organiseren. Zo zal de ActiviteitenCommissie dit jaar minstens één sportieve en één creatieve 
activiteit organiseren. Wij blijven altijd vega en vegan opties aanbieden op onze activiteiten en willen waar nodig 
image descriptions toevoegen op onze socials. Om dit te waarborgen, is de commissaris sociaal aangewezen als 
inclusie persoon. Zij houdt de vinger aan de pols bij alle activiteiten en overlegt met andere verenigingen hoe zij 
met inclusiviteit omgaan. 
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