Notulen 19-08-2020
Er is besproken dat we met Arjen (van het AZC) en Roy (van het Alfa college) samen moeten
zitten met een gemaakt beleidsplan, om de puntjes op de “i” te zetten.
- In september kan dat nog niet plaatsvinden in verband met corona. Tevens wordt
duidelijk dat we nog niet het AZC in mogen en dat daardoor de sportdagen nog niet
kunnen plaatsvinden. Er zal gekeken worden naar andere oplossingen, misschien
kunnen mensen van het AZC de kinderen werven.
- Er werd benoemd dat andere dingen wel al geregeld kunnen worden, onder andere de
acquisitie, of een leuk aftrap evenement, zoals bijvoorbeeld een tripje naar funky town.
Tevens kan er al gefocust worden op het creëren van meer naamsbekendheid.
Er wordt afgesproken om maandag (24-08-2020) af te spreken om een beleidsplan te maken,
daarvoor moet iedereen:
- Het oude beleidsplan gelezen hebben, deze staat op de site
- Met de functionaris die zij op volgen hebben gezeten
- Een nieuw plan hebben gemaakt per functie
- Zich hebben aangemeld bij de kamer van koophandel (kvk) en een bewijs van goed
gedrag aanvragen. Dit bewijs kan ook later ingevuld worden, aangezien je hiervoor een
formulier nodig hebt van het AZC en deze op dit moment dicht is voor vrijwilligers.
Er wordt opgemerkt dat het zaak is voor september een afspraak te maken met het Alfa college,
omdat anders de studenten geen punten kunnen krijgen voor de lessen.
Ook wordt gemeld dat de drive opgeschoond moet worden en dat de notulen netjes moeten
worden genoteerd en upgeload in de desbetreffende drive.
Ook wordt de Inhoud van de twee nieuwe functies geformuleerd:
- externe contacten:
- focust zich voornamelijk op groei en nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld een
samenwerking met Star (de goede doelen commissie van Albertus Magnus) of
VIA (de goede doelen commissie van Vindicat).
- Helpt bij acquisitie waar nodig.
Social media:
- Gaat over alle social media platformen (instagram etc.) en over de site. Er wordt
genoemd dat de site baat kan hebben bij een donatie-button.
- Er wordt ook genoemd dat de social media posts eerst via Tim moeten gaan.
Er wordt besproken dat Tim het nieuwe aanspreekpunt is, aangezien Pim in Londen is.
Ook wordt er kenbaar gemaakt dat er contact moet worden gemaakt met de twee
studentenverenigingen waar de bestuursleden lid van zijn, Vindicat Atque Polit en Albertus
Magnus. Het is zaak dat er twee contactpersonen moeten komen. Voor Vindicat worden Xavier

Werner en Charlotte Dattatreya aangewezen en voor Albertus moeten er nog twee gekozen
worden.

