Voorwoord
Studievereniging Polis is opgericht op 3 mei 1991. Dit jaar bestaat zij vijftien jaar en
viert zodoende haar derde lustrum. Studievereniging Polis is begonnen als
studievereniging voor de opleiding Beleids- en Organisatiewetenschappen. Dit is
inmiddels gewijzigd in Organisatiewetenschappen. Al vijftien jaar organiseert
Studievereniging Polis studiegerelateerde en ontspannende activiteiten voor haar
leden en andere geïnteresseerden.

Om deze activiteiten goed te laten verlopen is een plan nodig dat als leidraad dient
gedurende dit verenigingsjaar. Daarom hebben wij, het bestuur 2005-2006, dit
beleidsplan geschreven. Het bevat de doelstellingen en taakomschrijvingen voor het
bestuur en de commissies en is bedoeld voor het bestuur en alle leden. Aan de hand
van dit plan kan een beeld worden verkregen van het komend verenigingsjaar. Wij
als bestuur zullen ons volledig inzetten om dit plan ten uitvoer te brengen.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om, namens het bestuur 2005-2006,
het bestuur 2004-2005 hartelijk te bedanken voor hun enorme hulp en inzet. Hierdoor
staat Studievereniging Polis als een huis en kunnen wij het met een gerust hart
overnemen. Dit is uiteraard ook te danken aan alle voorgaande besturen die zich de
afgelopen 14 jaar hebben ingezet. Een grote dank gaat ook uit naar alle leden,
zonder jullie kan Studievereniging Polis niet bestaan zoals ze nu bestaat.

Tot slot wil ik een toost uitbrengen op een mooi lustrumjaar!

Tilburg, 8 september 2005

Maaike van der Knaap
Voorzitter Studievereniging Polis
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Samenvatting
Zoals vermeld in de statuten is de missie van Studievereniging Polis het bevorderen
van kennis- en informatie-uitwisseling tussen studenten onderling, tussen studenten
en wetenschappelijk personeel en tussen studenten en personen die actief en kundig
zijn op het gebied van (Beleids-) en Organisatiewetenschappen.

Met deze missie als leidraad, heeft het bestuur 2005-2006 de volgende visie
opgesteld die zij in dit verenigingsjaar wil nastreven:
“Studievereniging Polis is een orgaan dat in moet blijven spelen op de veranderingen
die voortvloeien uit haar dynamische omgeving.”

Het beleid 2005-2006 bestaat uit de volgende vier hoofddoelstellingen:

-

Streven te voorzien in de behoeften van leden
De laatste jaren is er sprake van een toename in het aantal pre-master
studenten. Het is belangrijk te onderzoeken wat de behoeften zijn van premaster studenten. Uiteraard moet Studievereniging Polis blijven voorzien in de
behoeften van de leden die een reguliere opleiding volgen.

-

Profilering van Studievereniging Polis
Het afgelopen jaar is er een succesvolle start gemaakt met het op de kaart
zetten van Studievereniging Polis. Studievereniging Polis zal zich verder gaan
profileren als een professionele vereniging die bedrijven iets te bieden heeft.
Bedrijven moeten erop gewezen worden dat zowel studenten
Organisatiewetenschappen als afgestudeerden waardevol kunnen zijn voor
hun organisatie. Om als vereniging professioneel voor de dag te komen, moet
geïnvesteerd worden in een duidelijk gezicht naar buiten.

-

Transparantie
Met de groei van Studievereniging Polis is een toenemend aantal regels en
procedures gepaard gegaan die mogelijk niet allemaal duidelijk zijn voor de
leden. In dit verenigingsjaar moeten de procedures voor alle leden duidelijker
worden. Ook zal veel aandacht besteedt worden aan de communicatie naar
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de leden zodat zij weten bij welke mensen zij met vragen, opmerkingen of
eventuele problemen terecht kunnen. Dit alles om de toegankelijkheid te
vergroten en de vereniging transparanter te maken.

-

Gezond financieel draagvlak
Om continuïteit te waarborgen is financieel draagvlak noodzakelijk. Uit de
financiële denktank die vorig jaar is gehouden, is naar voren gekomen dat
Studievereniging Polis reeds over een gezond financieel draagvlak beschikt.
Behoud van dit gezonde draagvlak is noodzakelijk. In het komend
verenigingsjaar wordt zeer kritisch gekeken naar de uitgaven om het
vermogen structureel te beheren. Tot slot wordt er naar gestreefd om de
activiteiten van Studievereniging Polis tegen een zo laag mogelijke prijs aan
haar leden aan te bieden.

Het bestuur en de commissies zullen zich inzetten om dit beleid te verwezenlijken. In
dit beleidsplan zijn hun functies, taken en doelstellingen beschreven.

________________________________________________________________________
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1. Inleiding
Zoals vermeld in de statuten is de missie van Studievereniging Polis:

Het bevorderen van kennis- en informatie-uitwisseling tussen studenten onderling,
tussen studenten en wetenschappelijk personeel en tussen studenten en personen
die actief en kundig zijn op het gebied van (Beleids-) en Organisatiewetenschappen.

Deze missie wil Studievereniging Polis bereiken door het organiseren van
studiegerelateerde, studieondersteunende en ontspannende activiteiten en diensten
voor studenten (Beleids-) en Organisatiewetenschappen. Dit beleidsplan dient als
basis om deze missie ook in het verenigingsjaar 2005-2006 voort te zetten.

In hoofdstuk twee worden de belangrijkste beleidspunten voor het komende
verenigingsjaar besproken. Dit gebeurt aan de hand van de doelstellingen en de visie
op het komende jaar. De verantwoordelijkheid van de uitvoer van het beleid ligt bij
het bestuur en de commissies. De functies van het bestuur worden in hoofdstuk drie
omschreven. In hoofdstuk vier komen de functies van de commissies aan bod. Het
bestuur van Studievereniging Polis is ieder jaar ook verantwoordelijk voor de
organisatie van een aantal activiteiten. Deze activiteiten worden in hoofdstuk vijf
behandeld.

________________________________________________________________________

5

2. Beleid
De visie van het bestuur 2005-2006 over Studievereniging Polis is:
“Studievereniging Polis is een orgaan dat in moet blijven spelen op de veranderingen
die voortvloeien uit haar dynamische omgeving.”

Gedurende de 15 jaar dat Studievereniging Polis bestaat, is ze niet alleen zelf
verandert, ook de tijd waarin ze bestaat en de omgeving waarin ze opereert hebben
veranderingen ondergaan. Overheidsregelgevingen, economische omstandigheden
en een toenemende diversiteit aan studenten en bedrijven zijn slechts enkele
voorbeelden die van invloed zijn op Studievereniging Polis. Studievereniging Polis
zal in moeten spelen op deze veranderingen om in de behoeften te voorzien. Op
deze manier kan Studievereniging Polis succesvol voortbestaan.

Om vanuit haar huidige positie haar visie te bereiken, zal Studievereniging Polis in
2005-2006 haar beleid baseren op de volgende vier doelstellingen:

-

Streven te voorzien in de behoeften van leden.

-

Profilering van Studievereniging Polis.

-

Transparantie verbeteren.

-

Gezond financieel draagvlak behouden.

Deze hoofddoelstellingen zijn in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.

________________________________________________________________________
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2.1 Streven te voorzien in de behoeften van de leden

De laatste jaren is er sprake van een toename in het aantal pre-master studenten
Organisatiewetenschappen. Het studieprogramma van pre-master studenten is
anders ingedeeld dan dat van reguliere studenten. Het is belangrijk te onderzoeken
wat de behoeften zijn van pre-master studenten. Naar verwachting zijn deze
behoeften anders dan die van reguliere studenten. Studievereniging Polis dient hier
rekening mee te houden. Uiteraard moet Studievereniging Polis ook blijven voorzien
in de behoeften van de leden die een reguliere opleiding volgen. Het is belangrijk dat
er een goede balans bestaat tussen studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde
activiteiten

2.2 Profilering van Studievereniging Polis

De afgelopen tijd is getracht de naamsbekendheid van Studievereniging Polis te
vergroten onder studenten, bij de universiteit en in het bedrijfsleven. Hiermee is het
afgelopen jaar een succesvolle start gemaakt door middel van een campagne met
als doel Studievereniging Polis op de kaart te zetten. Studievereniging Polis zal zich
verder gaan profileren als een professionele vereniging die bedrijven iets te bieden
heeft. Bedrijven moeten erop gewezen worden dat zowel studenten
Organisatiewetenschappen als afgestudeerden waardevol kunnen zijn voor hun
organisatie. Studievereniging Polis kan als schakel fungeren tussen student en
bedrijf.

Om als vereniging professioneel voor de dag te komen, moet geïnvesteerd worden in
een duidelijk gezicht naar buiten. Het bedrijfsleven is niet alleen van belang voor de
vereniging. Studievereniging Polis en de studie Organisatiewetenschappen hebben
ook een toegevoegde waarde hebben voor het bedrijfsleven. Studievereniging Polis
zal dit jaar doorgaan met het organiseren van activiteiten die zowel interessant zijn
voor studenten als bedrijven. Deze activiteiten zijn een goede ontmoetingsplek voor
beide partijen. Hierbij valt te denken aan een congres, een symposium, of
bedrijfsexcursies. Uiteraard zullen de leden van studievereniging Polis bij alle
georganiseerde activiteiten als uitgangspunt dienen.
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Om bedrijven meer aan te spreken, is er vorig jaar een succesvol congres gehouden.
Dit heeft een zeer positieve bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid van
Studievereniging Polis. In het verenigingsjaar 2005-2006 zal er echter geen congres
gehouden worden. Vanwege de lustrumactiviteiten die dit jaar plaatsvinden, is
gekozen voor een symposium in de lustrumweek. Wel zal er dit jaar een
congrescommissie opgestart worden. Deze commissie is verantwoordelijk voor het
organiseren van een congres dat in het najaar van 2006 plaats zal vinden.

2.3 Transparantie

Met de groei van Studievereniging Polis is een toenemend aantal regels en
procedures gepaard gegaan die mogelijk niet allemaal duidelijk zijn voor de leden. In
dit verenigingsjaar moeten de procedures voor alle leden duidelijker worden. Dit
gebeurt niet per definitie door een verandering in de regelgeving. Er zal echter veel
aandacht besteedt worden aan de communicatie van procedures naar de leden. Dit
alles wordt gedaan om onnodige bureaucratie te voorkomen en om effectiever en
plezieriger te kunnen (samen)werken.

Om de vereniging toegankelijk te maken voor de leden is het van groot belang dat zij
weten bij welke mensen zij met vragen, opmerkingen of eventuele problemen terecht
kunnen. Actieve leden moeten goed weten welke mogelijkheden er zijn en aan welke
regels zij gebonden zijn. Daarom zal het bestuur 2005-2006 streven naar een goede
herkenbaarheid voor haar leden en duidelijke procedures. Dit komt de transparantie
van de vereniging ten goede.

Om het bovenstaande te bereiken zal er onder andere overleg plaatsvinden tussen:
de voorzitter en de commissievoorzitters
de penningmeester en de commissiepenningmeesters
de pr-functionaris en de pr-functionarissen van de commissies.
In deze vergaderingen ligt de nadruk op de uitwisseling van informatie over de
betreffende functie en zal kennisoverdracht gestimuleerd worden. Door beter te
communiceren wordt de transparantie tussen leden en het bestuur en de leden
onderling verbeterd.
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2.4 Financieel draagvlak

Een gezond financieel draagvlak is noodzakelijk om de continuïteit van
Studievereniging Polis te kunnen waarborgen. Een van de doelstellingen van het
voorgaande jaar was dit gezonde draagvlak te herkennen en te creëren. Een
financiële denktank is in het leven geroepen om te onderzoeken wat een gezond
financieel draagvlak inhoudt en of dit bij Studievereniging Polis aanwezig is. De
uitkomst van deze denktank was: binnen Studievereniging Polis is reeds sprake van
een gezond financieel draagvlak. Het eigen vermogen van de vereniging leek erg
hoog, maar er werd niet met alle factoren rekening gehouden. Wanneer
gereserveerde bedragen van onder andere afschrijvingen van de reserves werden
afgetrokken, bleek dat het besteedbaar eigen vermogen van de juiste omvang was in
verhouding tot het aantal leden.
In het komend verenigingsjaar wordt zeer kritisch gekeken naar de uitgaven om het
vermogen structureel te beheren. Tot slot wordt er naar gestreefd om de activiteiten
van Studievereniging Polis tegen een zo laag mogelijke prijs aan haar leden aan te
bieden.
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3. Taken en verantwoordelijkheden bestuur
Om de in hoofdstuk twee geschreven doelstellingen te behalen, is het belangrijk de
functies van de bestuursleden en de commissies te beschrijven. Hierdoor wordt
duidelijk wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. In dit hoofdstuk volgt de
beschrijving van de bestuurstaken. In het volgende hoofdstuk komen de
verschillende commissies aan bod.

De functie van het bestuur is, zoals in artikel 14.1 van de statuten van
Studievereniging Polis staat, het besturen van de vereniging. Onder het coördineren
van een commissie wordt het zijn van een schakel tussen het bestuur van
Studievereniging Polis enerzijds en de desbetreffende commissie anderzijds
verstaan. Een coördinator zal derhalve geen gewoon lid zijn van de daadwerkelijke
commissie, maar zal dienen als ondersteuning vanuit het bestuur.

3.1

Algemene taken bestuursleden:

Alle bestuursleden van Studievereniging Polis hebben de volgende taken en
verantwoordelijkheden:
Representatief zijn voor de vereniging en openstaan voor ideeën en
suggesties van leden en andere betrokkenen.
Het samenstellen van de commissies.
Beschikbaar zijn voor het uitvoeren van een kamerdienst en het beantwoorden
van vragen van leden.
Het zo veel als mogelijk aanwezig zijn bij activiteiten georganiseerd door
Studievereniging Polis.
Het tijdig bekend maken van activiteiten die door het bestuur van
Studievereniging Polis zijn georganiseerd.
Het maken van een evaluatie van zijn / haar activiteiten.
Het tijdig werven van bestuurskandidaten voor het volgende bestuursjaar.
Verantwoordelijk zijn voor het organiseren van activiteiten ter beloning van de
actieve leden alsmede het organiseren van het openingsfeest.
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In de nu volgende paragrafen worden de taken van de afzonderlijke bestuursleden
omschreven:

3.2

Voorzitter

De taken van de voorzitter van Studievereniging Polis zijn:
Overzicht houden over de gehele vereniging en het bestuur en op de hoogte
zijn van de dagelijkse gang van zaken omtrent de vereniging.
Het voorzitten van elke bestuurs-, voorzitters-, en ledenvergadering.
Het samenstellen van de agenda voor de bestuurs-, voorzitters- en
ledenvergaderingen, in samenwerking met de secretaris.
Het aanspreekpunt zijn voor de gehele vereniging.
Het begeleiden van de vaststelling van het beleidsplan voor het komende
bestuursjaar en het presenteren van dit beleidsplan.
Het zorg dragen voor de uitvoering van de in het beleidsplan gestelde
doelstellingen.
Het onderhouden van het contact met TIGEAK, TABOR, het departement,
Fractie FSW, Stimulus en andere verenigingen aan de Universiteit van Tilburg.
Het onderhouden van het contact met de adviesraad van Studievereniging
Polis.
Het coördineren van de Congrescommissie

3.3

Penningmeester

De taken van de penningmeester van Studievereniging Polis zijn:
Het verzorgen van de boekhouding.
Het waarnemen van de functie van de voorzitter, indien deze niet in staat is tot
het uitvoeren van haar functie.
Het opstellen van de begroting aan het begin van het bestuursjaar en het
presenteren hiervan op de eerste Algemene Ledenvergadering.
Het tussentijds evalueren van de aan het begin van het bestuursjaar
gemaakte begroting.
Het controleren van de boekhouding van de verschillende commissies.
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Het opstellen van de realisatie aan het einde van het bestuursjaar en het
presenteren van deze realisatie op de Algemene Ledenvergadering.
Het onderhouden van het contact met de Kascontrolecommissie van
Studievereniging Polis.
Het onderhouden van het contact met de penningmeesters van de
verschillende commissies en het voorzitten van de
penningmeestervergaderingen.
Het organiseren van de Ouderdag.
Het coördineren van de Boekencommissie.

3.4

Secretaris

Het takenpakket van de secretaris van Studievereniging Polis zal bestaan uit:
Het notuleren van de bestuurs-, voorzitters- en ledenvergaderingen, het
uitwerken van deze notulen en het beschikbaar stellen aan de deelnemers
van de desbetreffende vergadering.
Het onderhouden van het ledenbestand.
Het samenstellen van de agenda voor de bestuurs-, voorzitters- en
ledenvergaderingen, in samenwerking met de voorzitter.
Zorg dragen voor de inkomende en uitgaande (elektronische) post.
Het wekelijks informeren van de leden via de, per e-mail verstuurde, Polis
Update.
Het organiseren van de Voorlichtingsdagen.
Het bijhouden van de bestuursagenda.
Gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het promotiebeleid in samenwerking
met PR en Externe Betrekkingen.
Het coördineren van de Lustrumcommissie.
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3.5

PR en Externe Betrekkingen (PR&EB)

Tot de taken van het bestuurslid PR&EB behoren:
Het werven van nieuwe sponsoren.
Het onderhouden en, indien gewenst, verbeteren van relaties met reeds
bestaande externe betrekkingen.
Verantwoordelijk zijn voor het promotiebeleid, in samenwerking met de
secretaris.
Het onderhouden van contact met de PR-functionarissen van de verschillende
commissies en het voorzitten van het PR-overleg.
Het bijhouden van Externe Betrekkingen Database (EB-database).
Het organiseren van de Proefstudeerdagen.
Het coördineren van de LezEx.

3.6

Coördinator Activiteitencommissie & Reiscommissie

Deze coördinator heeft de volgende taken:
Het organiseren van de verenigingsfeesten, in samenwerking met de andere
verenigingen aan de Sociale Faculteit.
Het coördineren van de Activiteitencommissie.
Het coördineren van de Reiscommissie.

3.7

Coördinator Digi, Redactie en Introductiecommissie

Tot het takenpakket van deze coördinator behoren:
Het coördineren van de Digi.
Het coördineren van de Redactie.
Het coördineren van de Introductiecommissie.
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4. Doelstellingen en taken commissies
Een deel van de werkzaamheden van Studievereniging Polis wordt verzorgd door
commissies die uit actieve leden bestaan. Om deze werkzaamheden in
overeenstemming te laten verlopen met de in het beleidsplan gestelde doelstellingen,
worden in dit hoofdstuk taakomschrijvingen en richtlijnen uiteengezet.
Allereerst worden er doelstellingen beschreven die gelden voor alle commissies.
Hierna wordt er een specifieke uiteenzetting per commissie gegeven.

4.1

Algemene doelstellingen

Voor de commissies:
Alle commissies proberen de hoofddoelstellingen van Studievereniging Polis,
zoals deze beschreven zijn in het tweede hoofdstuk van dit beleidsplan, zo goed
mogelijk te verwezenlijken.
Elke commissie probeert de door haar georganiseerde activiteiten/diensten met
een zo goed mogelijk resultaat af te ronden.
Om kennis niet verloren te laten gaan en zo de effectiviteit van commissies te
waarborgen, dient iedere commissie aan het eind van het verenigingsjaar te
zorgen voor een overdrachtsdocument.
Om alle leden van Studievereniging Polis op de hoogte te houden van de plaats
te vinden activiteiten, zullen de commissies regelmatig verzocht worden een
bijdrage te leveren aan het Polis Magazine en de internetpagina. Commissies
zullen hier vroegtijdig over worden geïnformeerd.
Wanneer kennisoverdracht tussen commissies nodig blijkt voor optimalisering van
activiteiten en diensten georganiseerd door commissies, wordt samenwerking
sterk aangeraden.
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Verdere kennisuitwisseling en samenwerking zal plaatsvinden tussen de voorzitters
van de verschillende commissies, penningmeesters en pr-functionarissen.
Hieronder zal het doel van deze organen kort worden toegelicht.

Voorzittersoverleg:
Er zullen met enige regelmaat voorzittersvergaderingen plaatsvinden. Het doel
hiervan is er voor te zorgen dat commissies op de hoogte zijn van ontwikkelingen
binnen andere commissies. Tevens kunnen de voorzitters ervaringen uitwisselen
en profiteren van de kennis van andere voorzitters.

Penningmeestersoverleg:
Een aantal keer per jaar zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarbij alle
penningmeesters aanwezig zijn. Doel van dit overleg is er voor te zorgen dat
eventuele problemen met betrekking tot de documentatie van de financiën wordt
voorkomen door een eenduidige manier van boekhouden te hanteren. Tevens is
het doel van het penningmeestersoverleg de afstand tussen de penningmeester
uit het bestuur en de overige penningmeesters te verkleinen. Hierdoor wordt het
stellen van specifieke vragen eenvoudiger.

PR & Externe betrekkingenoverleg (PR-overleg):
Het PR-overleg zal de dit jaar opgeheven Acquisitiecommissie vervangen. In dit
samenwerkingsverband zal op een intensieve manier gecommuniceerd worden
waardoor het functioneren van de PR-functionarissen van de verschillende
commissies wordt ondersteund. De PR-functionarissen zijn hierdoor op de hoogte
van de vorderingen van andere commissies en kunnen samenwerken bij het
benaderen van mogelijke sponsoren.
Contacten die door de PR-functionarissen van commissies worden opgedaan
kunnen door dit verband beter doorgespeeld worden naar de PR & Externe
Betrekkingen uit het bestuur. De informatiepakketten die het afgelopen jaar zijn
opgesteld door de Acquisitiecommissie zullen de basis vormen bij het benaderen
van deze bedrijven. Hierdoor kunnen goede contacten en langdurige relaties
opgebouwd worden met bedrijven, met de daaruit voortvloeiende sponsoring in al
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haar facetten. Studievereniging Polis kan op deze manier op de kaart gezet
worden bij bedrijven waarvoor Polisleden van betekenis kunnen zijn.

4.2

Activiteitencommissie (AxtC)

De AxtC heeft als doel het organiseren van ontspannende, niet-studiegerelateerde
activiteiten. De commissie zal dit jaar drie à vier grote feesten neerzetten, waaronder
het eindfeest. Daarnaast organiseert de commissie een kroegentocht en een
restauranttocht en heeft zij de mogelijkheid tot invulling van een open activiteit.

4.3

Boekencommissie

De taak van deze commissie is het achterhalen van de literatuur die voor elk vak
gebruikt gaat worden. Zij zorgt per semester voor de bestellingen, administratie en
het verkopen van de boeken. De verkoop van boeken zal plaatsvinden in
samenwerking met de studieverenigingen Complex (Psychologie), Input
(Personeelswetenschappen), Prioritijd (Vrijetijdswetenschappen) en Versot
(Sociologie). Tevens is hun taak het bijhouden van de samenvattingen.

4.4

Congrescommissie

De Congrescommissie heeft als doel het organiseren van een ééndaags congres
waarbij kennisoverdracht omtrent een bepaald thema centraal staat. Er zal begin dit
jaar door deze commissie nagedacht worden over een opzet van het congres.
Dit congres zal naar alle waarschijnlijkheid plaats gaan vinden aan het einde van
kalenderjaar 2006. Bij het organiseren van dit congres is het van essentieel belang
om goed samen te werken met andere commissies en instanties.

Digicommissie

De Digi is een algemeen ondersteunende commissie van Studievereniging Polis.
Een van haar taken is het maken van promotiemateriaal voor de verschillende
commissies in overleg met de PR-functionarissen. Deze informatie en eventuele
ideeën kunnen worden aangedragen door de commissies of het bestuur.
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Het onderhouden en verbeteren van de internetsite behoort ook tot de taken van de
Digi. Verder draagt deze commissie verantwoordelijkheid voor het fotoarchief en het
maken en uitgeven van het jaarboek.

4.5

Introductiecommissie

De Introductiecommissie heeft als doel het organiseren van een introductiekamp voor
eerstejaars studenten Organisatiewetenschappen. Voorafgaand aan het nieuwe
collegejaar vindt een driedaags introductiekamp plaats. Hierbij hebben de eerstejaars
studenten de mogelijkheid kennis te maken met hun studiegenoten,
Studievereniging Polis, de studie Organisatiewetenschappen en het departement
Organisatiewetenschappen. De nadruk ligt op activiteiten waarbij de eerstejaars de
gelegenheid krijgen hun nieuwe studiegenoten te leren kennen. In samenwerking
met het departement Organisatiewetenschappen worden er ook serieuze en
informatieve activiteiten georganiseerd zoals een managementgame. Ook zal een
docent benaderd worden om een praatje te houden. Met behulp van onder andere
het Intro Polis Magazine wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk nieuwe studenten te
stimuleren om mee te gaan op het Poliskamp. Hierbij is het van belang niet alleen de
reguliere studenten te benaderen, maar ook de pre-master studenten.

4.6

Lezingen en Excursiecommissie (LezEx)

De LezEx heeft als doel het organiseren van studiegerelateerde activiteiten zoals
managementcafés, excursies, lezingen en workshops.
De LezEx belicht het serieuze aspect van de vereniging. In samenwerking met de
PR-functionaris uit het bestuur wordt gepoogd Studievereniging Polis op de kaart te
zetten bij bedrijven waarvoor Polisleden van waarde kunnen zijn. De LezEx kan via
deze weg een schakel zijn tussen student en bedrijfsleven.

4.7

Lustrumcommissie

De Lustrumcommissie wordt eens in de vijf jaar opgericht en heeft als doel een
aantal activiteiten te organiseren waarmee het lustrum van Studievereniging Polis
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wordt gevierd. De Lustrumcommissie zal de diverse kanten van de vereniging
presenteren door serieuze, maar ook ontspannende activiteiten te organiseren.

4.9

Redactie

Deze commissie heeft als taak de leden van Studievereniging Polis zo goed mogelijk
van informatie te voorzien omtrent de studievereniging, de studie, het departement,
de faculteit en het vakgebied Organisatiewetenschappen. De redactie geeft vier keer
per jaar het Polis Magazine uit. Voor de aankomende eerstejaars studenten
Organisatiewetenschappen brengt de redactie een Intro Polis Magazine uit met
daarin informatie over de studievereniging, de opleiding en het introkamp.
Om de kennis voor de lay-out van het Polis Magazine zo goed mogelijk te behouden
is het van belang dat deze informatie over de commissie wordt verspreid.

4.10 Reiscommissie

De Reiscommissie heeft als taak het organiseren van een studiereis voor haar leden
waarin zowel studiegerelateerde als ontspannende activiteiten aan bod komen.
Zo heeft de reiscommissie de taak om twee bedrijfsbezoeken in haar programma op
te nemen, alsmede een bezoek aan een universiteit. Bij de keuze van bestemming
dient rekening gehouden te worden met een betaalbare prijs voor de leden.

________________________________________________________________________ 18

5. Overige bestuursactiviteiten
In de voorgaande hoofdstukken is er beschreven wat de taken van het bestuur en
van de verschillende commissies van Studievereniging Polis zijn. Er zijn echter nog
een aantal, geheel of gedeeltelijk door het bestuur georganiseerde activiteiten die
een nadere toelichting behoeven. Deze zullen in dit hoofdstuk nader omschreven
worden.

5.1

Openingsfeest

Ieder jaar organiseert het bestuur van Studievereniging Polis een openingsfeest, dit
feest heeft twee hoofddoelen:
1. Het introduceren van Polis en haar sponsorkroeg aan de nieuwe leden.
2. Het feestelijk openen van het nieuwe collegejaar voor alle Polisleden.

5.2

Voorlichtingsdagen

Op deze dagen zullen middelbare scholieren die bezig zijn met hun studiekeuze
informatie in kunnen winnen over de studie Organisatiewetenschappen, alsmede
over Studievereniging Polis. Ook zullen onderwerpen als studeren in het buitenland
en mogelijkheden na de studie aan bod komen. Er zullen verschillende
bestuursleden namens Polis aanwezig zijn om antwoord te geven op vragen omtrent
bovenstaande onderwerpen met als doel de deelnemers zo goed mogelijk te
informeren.

5.3

Proefstudeerdagen

Qua karakter hebben de proefstudeerdagen veel weg van de voorlichtingsdagen. Het
verschil is echter dat de proefstudeerdagen hoofdzakelijk bedoeld zijn om de
geïnteresseerde scholieren een waarheidsgetrouw beeld te geven van een dag uit
het leven van een student Organisatiewetenschappen. Het doel van deze dag is het
enthousiast maken van de aankomende studenten voor de studie en
Studievereniging Polis.
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5.4

Ouderdag

De Ouderdag is bedoeld om de ouders, van voornamelijk eerstejaars studenten
Organisatiewetenschappen, een beeld te geven van het studieleven van hun kind.
Hierbij zal aandacht besteed worden aan de Universiteit van Tilburg, de studie
Organisatiewetenschappen en Studievereniging Polis.
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