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INLEIDING 

Dit eerste jaar van de vijf wordt gedefinieerd door het versterken van de fundering van de vereniging op de 
volgende gebieden: regelgeving, bestuur, naamsbekendheid en promotie. Vandaar de naam “bodempje leggen”. 
Deze taken zullen door velen niet omschreven worden als de meest spannende activiteiten, maar ze zijn zeker 
nodig voor een succesvolle en toekomstbestendige vereniging.  
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VOORTZETTING 

Voorzetting is het eerste onderwerp wat behandeld wordt omdat dit de basis legt voor de overige onderwerpen. 
Daaronder valt alles wat komend jaar gedaan wordt door het bestuur om een goede voortzetting van de 
vereniging te behouden. Het zou zonde zijn als elk jaar weer opnieuw het wiel uitgevonden moet worden door 
het bestuur. In dit kopje behandelen we de maatregelen die we nemen specifiek op het gebied van het besturen 
van de vereniging, statuten, bestuurscommissies, studentenvereniging worden en onze email consequent 
maken. 
 

STATUTEN EN REGLEMENTEN  

Dit jaar worden alle reglementen opgepoetst en aangescherpt. Punten van aandacht zijn: algemene 
verduidelijking en versimpeling van de statuten en reglementen, rechten en plichten van leden, normen en 
waarden van de vereniging en verduidelijking van de commissies en de rechten en plichten die ze hebben.  
In de huidige statuten staat het Dagelijks Bestuur gedefinieerd als “het bestuur” terwijl het bestuur van een 
vereniging technisch gezien gedefinieerd wordt als alle leden van de vereniging. Om misverstanden te 
voorkomen willen we onderscheid maken tussen het dagelijks bestuur (DB), het bestuur (bestaande uit het DB, 
RvA, RvC en kascommissie) en als laatste het algemeen bestuur (alle leden). Dit jaar zullen de rechten en plichten 
van de leden van de RvA, RvC en de kascommissie duidelijk gedefinieerd worden in de reglementen. Wanneer 
de gekozen constructie werkt zullen alleen deze drie commissies vastgelegd worden in de statuten, zo houden 
we een bepaalde vorm van consistentie in het bestuur van de vereniging met minimale belemmering in de 
vrijheid van het DB. 
 

HET VOLGENDE BESTUUR 

Het doel voor dit jaar is om een zeskoppig bestuur te vinden. Hierbij worden de functies secretaris en 
vicevoorzitter opgesplitst. Verder wordt, om verwarring te voorkomen, de functie commissaris communicatie 
komend jaar aangepast naar commissaris publiciteit. De bijbehorende commissie krijgt dan uiteraard dezelfde 
naamsverandering. Dit bestuurslid zal zich vanaf dat punt ook meer focussen op dingen zoals posters, 
promotiemateriaal en sociale media. Om dan nog even verder te gaan op de functies, het idee is dat wanneer 
vicevoorzitter een losse functie is dit bestuurslid voornamelijk bezig is met communicatie met de Bongerd, SWU 
Thymos en de leden. Dit betekent dat de Voorzitter zijn/haar aandacht kan opsplitsen tussen de bestuursleden 
aan de ene kant en communicatie naar buiten aan de andere kant. Afgelopen jaar is gebleken dat deze blik naar 
buiten enorm veel voordeel op kan leveren voor de vereniging. Dit moet dus vanaf dit jaar een prioriteit worden 
van de voorzitter. 
 

BESTUURSCOMMISSIES  

Vanaf dit jaar gaan we een onderscheid maken tussen standaard commissies, bedoeld om het leven van de leden 
te verrijken en bestuurscommissies. De eerste categorie wordt behandeld bij het kopje “commissies”. Deze 
tweede categorie is bedoeld om consistentie te creëren in het beleid van de vereniging over de jaren, dit gebeurt 
door controle en advies. De RvA is bedoeld om vrijblijvend advies te geven wanneer een bestuur zelf met vragen 
komt en eventueel te helpen met de overgang van bestuur, terwijl de RvC en de kascommissie bedoeld zijn om 
ook ongevraagd en bindend advies te kunnen geven. 

RAAD VAN ADVIES 

Deze commissie verandert dit jaar vrij weinig in functie. Het verschil zit voornamelijk in de selectieprocedure 
voor de leden van deze commissie, het idee is nog steeds dat deze commissie bedoeld is voor oud-bestuursleden. 
Dee focus wordt gelegd op de meest recente oud-besturen van de Beasts. Deze maatregel nemen we omdat 
zowel de Beasts als alle instanties waarmee we samenwerken constant veranderen. Advies wat vijf of zes jaar 
geleden correct zou zijn geweest is niet gegarandeerd ook toepasbaar in het heden. We begrijpen dat dit voor 
elk advies van vorige besturen geldt, maar op deze manier verhogen we kans op relevant advies. Verder geven 
we een nieuwe taak aan deze commissie, namelijk het invallen voor het dagelijks bestuur wanneer deze om wat 
voor reden dan ook niet meer in staat is om hun taak uit te voeren. Deze maatregel wordt genomen om te 
voorkomen dat de vereniging ooit zonder bestuur komt te zitten. 
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KASCOMMISSIE  

Deze commissie blijft qua taken geheel onveranderd. Er worden alleen ook hier limieten gesteld op wie wel en 
niet lid mag worden van deze commissie en onder welke voorwaarden iemand uit deze commissie ontslagen kan 
worden. Deze maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de vereniging zonder kascontrole moet 
functioneren. 
 

STUDENTEN VERENIGING 

Een studentenvereniging heeft op een aantal vlakken wat meer rechten dan een standaard ssv. Vanwege deze 
reden gaan we komend jaar kijken wat er nodig is om de Wageningen Beasts bij de universiteit erkent te krijgen 
als studentenvereniging. Het eerste voordeel waar we naar kijken is een betere representatie tijdens de AID, het 
wordt dan namelijk makkelijker om mee te doen met meerdere evenementen en we zijn dan praktisch verzekerd 
van een plek tijdens de infomarkt op de laatste dag. Het tweede voordeel is dat er meer financiële ondersteuning 
beschikbaar wordt gesteld voor besturen van studentenverenigingen, ongeveer een factor 3,5 meer voor een 
vereniging van dezelfde grootte. Het derde voordeel komt voort uit het feit dat een studentenvereniging vaak 
serieuzer genomen wordt dan een ssv. Dit maakt het de komende jaren makkelijker om meer voor onze leden te 
betekenen en de vereniging uit te breiden. We denken dat deze overgang naar ssv en studentenvereniging 
mogelijk is omdat de Wageningen Beasts het fundamentele verschil tussen ssv en studentenvereniging al 
overbruggen sinds de oprichting. De Beasts doen enorm veel met sociale activiteiten vergeleken met een 
gemiddelde ssv en zijn groter dan de meeste kleine studentenverenigingen.  
 

EMAIL 

Momenteel is het emailadres van de Wageningen Beasts “wageningen.beasts@gmail.com”. Dit jaar gaan we 
kijken naar de mogelijkheden om dit te veranderen naar een eigen domein (@Beasts.com) waarbij het oude 
mailadres actief blijft of een duidelijk bericht krijgt waar mensen dan hun email naartoe moeten sturen. De beste 
optie op dit moment lijkt een commercieel account van Google genaamd G suite. Deze service is namelijk geheel 
gratis voor non-profit organisaties zoals verenigingen. Verder is het ook een groot voordeel dat de vereniging 
gebruik kan maken van een GoogleDrive versie waarin het normaal is dat er meerdere mensen gebruik maken 
van hetzelfde account. 
 

COMMISSIES 

Vanaf dit jaar worden alle commissies netjes opgenomen in de reglementen van de vereniging. Dit betekent dat 
per commissie duidelijk de volgende punten worden beschreven: naam, functie van commissie, leden met hun 
functie daarbinnen en in het algemeen de rechten en plichten van commissies. Om een concreet voorbeeld te 
noemen, leden van de activiteitencommissie gebruiken hun eigen geld om evenementen voor te schieten en 
krijgen dit weer terug van de penningmeester van de vereniging. We gaan kijken of een losse kleine rekening 
voor de activiteitencommissie een idee is en welke regels hier dan aan gekoppeld moeten worden. Of deze 
reglementen voor commissies in een los document komen te staan of toegevoegd worden aan de reglementen 
wordt nader bepaald. 
 

ZELFSTANDIGHEID 

Er wordt ook gekeken naar wat de commissies nodig hebben om zo soepel mogelijk te kunnen functioneren. In 
het vijfjarenplan wordt een situatie geschetst waarin elke commissie geheel op zichzelf kan draaien. Dit jaar gaan 
we hiervoor de basis leggen en een testronde doen met de activiteiten commissie (activicie) en de big events 
commissie (bigcie). Er wordt hiervoor gekeken naar commissie-specifieke emailadressen en eventueel 
mogelijkheden voor losse rekeningen beheerd door zowel het bestuur als de commissie in kwestie. 
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BOUWCOMMISSIE  

Op basis van de afgelopen leden enquête en specifiek de vraag over een eigen locatie zijn we dit jaar begonnen 
met kijken naar de mogelijkheden hiervoor. Ondertussen is er een mooi team gevormd rondom dit idee en 
hebben we de hulp weten te krijgen van Marco van Holten, de lokale sportadviseur en accommodatie adviseur 
van het NOC*NSF. Het plan is om in de eerste helft van dit jaar een concreet te plan te hebben dat aan de WUR, 
de Bongerd, SWU Thymos en de Nederlandse overheid gepresenteerd kan worden. Om dit plan binnen de 
deadline uit te kunnen voeren wordt bij dezelfde ALV waar dit plan ingestemd wordt ook een voorstel gedaan 
voor een nieuwe officiële commissie: “Bouwcommissie”. Om dit plan geheel concreet te kunnen bouwen voordat 
er een financiering geregeld kan worden is 750 euro hiervoor apart gezet. 
 

NAAMSBEKENDHEID/PROMOTIE 

Ondanks dat de Wageningen Beasts redelijk bekend zijn binnen Wageningen blijft het belangrijk om bezig te zijn 
met de promotie van de vereniging. Hierbij zijn we zowel bezig zijn met online promotie als fysieke materialen 
en uiteraard de AID. 
 

SOCIALE MEDIA 

Gezien de grote rol van sociale media in promotie tegenwoordig, zou het zonde zijn om als vereniging achter te 
blijven en hier niets mee te doen. Zoals eerder genoemd wordt de functie commissaris communicatie omgedoopt 
tot commissaris publiciteit. Hiermee zal niet veel veranderen in het takenpakket maar de prioriteiten zullen een 
stukje verschuiven. Verder valt misschien op dat YouTube niet tussen de sociale media staat waar de Beasts actief 
in zijn. Op dit moment zien we er geen heil in om als vereniging hiermee aan de slag te gaan.  

INSTAGRAM 

Vanwege het grote succes van ons Instagramaccount willen graag meer focus op dit platform leggen. We hebben 
al een groot aantal volgers die stories en posts van ons bekijken maar dit kan altijd nog beter. Vanwege deze 
reden is het dan ook belangrijk om actief geschikte foto's te blijven posten. 

LINKEDIN 

Sinds dit jaar is er ook een LinkedInplatform aangemaakt voor de Wageningen Beasts. Omdat dit platform naar 
verwachting zal groeien en we er veel oud-leden blijvend mee kunnen benaderen moet er ook meer aandacht 
geschonken worden aan dit platform volgend jaar.  

FACEBOOK 

Ondanks dat de Facebookpagina populariteit verliest is er nog steeds een harde kern van leden dat wel 
regelmatig op de Facebookpagina kijkt. We willen daarom niet dat de Facebookpagina nu al verwijderd wordt. 
Deze keuze zal heroverwogen moeten worden in de toekomst als de populariteit en het gebruik verder 
vermindert.  
 

FYSIEK PROMOTIEMATERIAAL  

Uitbreiding van “groot promotiemateriaal” met twee driepoten is nodig om te zorgen dat de Beachflags die 
afgelopen jaar gekocht zijn optimaal gebruikt kunnen worden. Op dit moment zijn de vlaggen alleen bruikbaar 
op terrein waar in de grond geboord kan worden, het is zonde van het geld om deze dan niet optimaal te 
gebruiken. Wat betreft “klein promotiemateriaal”, de stickers met logo waren afgelopen jaar een groot succes. 
Dit jaar worden er daarom weer nieuwe stickers aangeschaft met dezelfde waarde van ongeveer 100 euro. 
Verder komt er ook meer ruimte vrij in de Bongerd voor posters van de Beasts, dus wordt er dit jaar ook geld 
besteed aan posters om onze vereniging beter te vertegenwoordigen in de Bongerd. 
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AID 

Gezien de zomer AID hét moment is om nieuwe leden te werven en de vereniging te promoten gaan we dit jaar 
hier wat meer aandacht aan besteden. Dit is ook terug te zien in de begroting, afgelopen jaar was er maar 300 
euro gebruikt voor de AID, dit jaar willen we dit 500 euro maken. Op deze manier hebben we de mogelijkheid 
om ook een activiteit te organiseren tijdens de campus games en wanneer bij het AID-bestuur duidelijk is dat we 
serieus bezig zijn met de AID is het ook makkelijker om een officieel plekje te bemachtigen op de infomarkt. Voor 
de campus games zijn de plannen om een bus-pull te gaan doen en met de campus games willen we weer de 
oude vertrouwde kop van jut terug laten komen. 
 
 
 
 

LEDEN 

Ieder jaar wordt geprobeerd de levens van leden zoveel mogelijk te verrijken. In het sportieve opzicht bieden we 
trainingen, waarbij we proberen het aanbod uit te blijven breiden en opties aan te bieden voor zowel beginners 
als gevorderden. Daarnaast worden er regelmatig kleine, en zo nu en dan grotere activiteiten georganiseerd. 
 

TRAININGEN 

Ieder jaar krijgen we meerdere keren de vraag of de Beasts ook crossfit aanbieden. In het verlengde daarvan 
willen wij dit jaar “crosstraining” aanbieden, wat qua inhoud in de buurt komt. Dit gaat op dinsdag gegeven 
worden, met daaraan voorafgaand een beginnerstraining. In deze beginnerstraining komen oefeningen aan bod 
die in detail behandeld worden, waarbij het doel is om ook weightlifting goed te behandelen. De interesse voor 
deze tak van sport neemt toe en het sluit goed aan op de crosstraining.  Wanneer de Strongman competitie 
nadert gaan er Strongman lessen gegeven worden, mogelijk in plaats van de crosstraining. Op donderdagen 
worden nu trainingen gegeven door Pjotr van den Hoek en Ton Leenders, respectievelijk de Nederlandse 
bondscoaches voor powerliften en weightliften. Dit worden ‘advanced training’ genoemd. Voor beide is het idee 
dat leden eerst wat ervaring met deze sporten opdoen zodat ze de basics snappen en dan doorgaan naar de 
advanced training om de techniek te verbeteren. Op lange termijn is het doel het algemene niveau van de hele 
vereniging te verhogen. Voor de bootcamps zou dit jaar gekeken kunnen worden of er extra training geven kan 
worden aan onze bootcamp trainers. 
 

STRONGMAN COMPETITIE  

De Strongman wordt dit jaar op 6 juni gegeven, dit valt op een zaterdag. Dit geeft mensen van andere 
verenigingen meer tijd om naar Wageningen te komen en geeft meer tijd tussen de oefeningen voor rust en 
uitloop. Het wordt dit jaar op een deel van de Bongerd parkeerplaats gegeven, waarbij met de Sportspub gekeken 
moet worden wat er qua eten aangeboden kan worden. 
 

KLEINE ACTIVITEITEN 

Er wordt ongeveer één kleine activiteit per week georganiseerd, buiten de zelfstudie en tentamenweken om. 
Deze worden meestal goed bezocht, er is geen aanleiding voor het bestuur om op de organisatie hiervan in te 
grijpen. Mogelijk zou een poll om te schatten hoe vaak en wat voor activiteiten mensen willen zien een nuttige 
input zijn voor deze activiteiten. 
 

GROTE ACTIVITEITEN 

Onder grote activiteiten vallen altijd het Beastweekend en de AID en eventuele andere grote activiteiten, mocht 
de big events commissie deze willen en kunnen organiseren. Dit jaar wordt er een tweede Beastweekend 
georganiseerd als groot evenement in het midden van het jaar ter integratie. Begin van het volgende jaar wordt 
de AID georganiseerd, hierbij is het idee behalve bestuur en bigcie ook zoveel mogelijk van de rest van de leden 
te betrekken. In oktober vindt het Beastweekend van het nieuwe jaar plaats. Daarbij is het belangrijk om al voor 
dit evenement begonnen te zijn met het zoeken voor een locatie voor het jaar erna.  
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BEGROTING 

Vanaf dit jaar hebben we een systeem geïmplementeerd met directe uitgaven en spaarpotjes en buffers voor 
specifieke categorieën. Dit betekent dat al het geld wat wel begroot is voor een categorie maar niet uitgegeven 
wordt automatisch voor dezelfde categorie blijft staan als buffer/spaarpotje voor het jaar erop. 
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MATERIEEL 

Dit jaar is er 250 euro begroot voor materieel terwijl de enige uitgave die gepland staat een nieuwe speaker is 
voor de bootcamp. De rest van de 250 euro is meer een soort zekerheid, waarbij alles wat overblijft 
samengevoegd wordt met de 200 euro die al begroot is als spaarpotje. Een aanschaf wat de komende jaren 
gedaan kan worden is een camera in eigendom van de vereniging. 
 

PARTNERS 

Naast de partners genoemd in het vijfjarenplan is er één waarmee we dit jaar kennis hebben gemaakt, namelijk 
de vereniging Student Alliance Wageningen. Verder is er nog één groep verenigingen waar we dit jaar extra 
aandacht aan besteden, de studentenkrachtsportverenigingen. We zijn van mening dat samenwerking met beide 
partners niet alleen extreem voordelig is voor onze vereniging, maar ook voor de partner. 
 

SAW 

De vereniging gaat dit jaar lid worden van “Student Alliance Wageningen” om de simpele reden dat dit 
lidmaatschap extreem goedkoop is en de vereniging hier een aantal substantiële voordelen uit kan halen de 
komende jaren. Hieronder valt onder andere een gratis burn-out training voor het bestuur met nog meer 
trainingen in de ontwikkeling. Via S.A.W. kan de vereniging connecties opbouwen met landelijke organisaties om 
zo meer voor elkaar te krijgen, denk aan FOS-regelingen. 
 

STUDENTEN KRACHTSPORTVERENIGINGEN 

23 februari vindt de eerste meeting plaats met de voorzitters van alle studentenkrachtsport verenigingsbesturen 
van Nederland. Hiermee hopen we een beter beeld te krijgen van hoe elke vereniging zijn zaken regelt, zowel 
intern als communicatie met de sportschool/uni. Mocht deze vergadering goed lopen staat het plan om hier een 
jaarlijks of halfjaarlijks evenement van te maken. Eventueel valt dit dan nog uit te breiden naar de creatie van 
een landelijk SKV om vanuit hier eventueel meer te kunnen betekenen voor de Nederlandse studenten 
krachtsport. 
 


