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Beste Helioten,
Voor jullie staan vier mensen te trappelen om het komende lustrumjaar het bestuur te mogen
doen! In dit beleidsplan kondigen wij onze plannen aan. Onze voorgangers hebben het
ontzettend goed gedaan, dus alvast een spoiler: erg veel willen we niet veranderen. Om te
beginnen geef ik onze algemene visie en daarna het concrete beleid per thema:
studiegerelateerde activiteiten, niet-studiegerelateerde activiteiten, zichtbaarheid en
commissies.
Onze visie
Het komende jaar willen wij vooral de balans behouden die er nu is, tussen studiegerelateerde
activiteiten en gezelligheid. We willen enerzijds inhoudelijke verdieping blijven bieden in
alle vakgebieden van Neerlandistiek en anderzijds de regelmatige niet-studiegerelateerde
activiteiten gebruiken om de groep actieve leden bij elkaar te houden en verder uit te bouwen.
We willen ervoor zorgen dat we voor iedereen binnen de studie Neerlandistiek een fijne
toevoeging zijn, in de vorm die ze zelf prettig vinden. Wel vinden we dat het nodig blijft om
realistisch om te gaan met de kleiner wordende instroom van eerstejaars Neerlandistiek.
Studiegerelateerde activiteiten
De afgelopen jaren is de frequentie van een aantal activiteiten verlaagd. Afgelopen jaar was
deze wat ons betreft goed, bij de meeste activiteiten waren voldoende mensen aanwezig. Als
we zo doorgaan en activiteiten op tijd blijven aankondigen denken we dit zo voort te kunnen
zetten. Wel moeten we rekening houden met een drukke periode met het lustrum.
Vanwege het lustrum wordt in ieder geval een letterkundige avond met een leesclub,
een podiumavond, een taalkunde activiteit en een taalbeheersing activiteit gehouden. Naast de
leesclub bij het lustrum doen we er nog twee dit jaar. We proberen in ieder geval één keer een
leesclub met de auteur van het boek te houden. We houden drie taalcafés naast de taalkundige
avond van het lustrum.
Historisch met Helios blijft twee keer per jaar bestaan. Zo ook Helios communiceert.
Die laatste activiteit werd afgelopen jaar weinig bezocht, en vrijwel niet door studenten taal
en communicatie. Daarom willen we afstappen van het idee van een lezing. In plaats daarvan
willen we meer interactieve activiteiten organiseren. Een voorbeeld is het terugbrengen van
de speechschrijversavond of de debatwedstrijd onder de titel Helios communiceert.

Podiumavonden waren afgelopen jaar een groot succes en veel Helioten hebben hier
hun verschillende talenten laten zien, onder andere in poëzie, proza en spoken word of zelfs
rap. We houden naast het lustrum nog een eigen podiumavond en streven ernaar weer een
podiumavond XL te organiseren.
Niet-studiegerelateerde activiteiten
De vertrouwde borrel op donderdag is een belangrijk moment voor Helioten om elkaar te
ontmoeten en is de plek waar de meeste eerstejaars hun eerste contact met Helios opbouwen.
Dat willen we natuurlijk graag zo houden.
Afgelopen jaar is gebleken dat de borrels in de winter weinig bezocht worden. Soms
waren er naast het bestuur maar een paar leden (minder dan vijf). Om hier iets aan te
veranderen willen we in de maanden november tot en met februari de frequentie van borrels
verlagen naar eens in de twee weken. Om geen onduidelijkheid te veroorzaken, maken we
voor deze periode begint, de data bekend van alle winterborrels. Zo heeft iedereen de kans
om erbij te zijn. Ons streven is om zo de borrels drukbezocht en gezellig te houden. Een
tweewekelijkse borrel zorgt er hopelijk voor dat Helioten elkaar minder vaak mislopen.
Het hele jaar willen we de borrel beginnen om acht uur in plaats van negen uur. Zo is
het gat tussen de studiedag en de borrel kleiner, wat vooral voor leden die buiten Amsterdam
wonen de borrel aantrekkelijker maakt. De eindtijd blijft één uur.
Themaborrels houden we erin: de familieborrel, spelletjesborrel en absinterklaasborrel
willen we in ieder geval laten terugkomen. Bij goed weer willen we af en toe een borrel aan
het eind van de middag beginnen, op een andere locatie dan de Gaeper waar wat meer van de
zon genoten kan worden. We gaan ook proberen af en toe een gezamenlijke borrel met een
andere studievereniging te organiseren.
Het introductiefeest gaat dit jaar voor Helios helaas niet door, maar we zijn druk bezig een
ander feest te organiseren met een paar andere studieverenigingen. We willen ook weer mee
gaan doen met het kerstgala van ALPHA. Daarnaast willen we weer een uitje organiseren
voor de commissieleden, ergens aan het einde van het studiejaar. Ook dansen met Helios
houden we erin. We willen experimenteren met dansen op vrijdag, zodat het de borrel niet in
de weg zit en niemand vroeg college heeft de volgende dag.
De studiereis komt natuurlijk weer terug en de reiscommissie zal jullie proberen te
verbazen met een leuke en aansprekende bestemming. Als de reiscommissie begonnen is
horen jullie hier zo snel mogelijk meer over.
Omdat bij het lustrum een weekend Venlo wordt gehouden, moeten we de haalbaarheid
van het ‘normale’ weekendje weg van de activiteitencommissie bekijken. Mogelijk houden
we dat pas laat in het studiejaar, omdat het animo kort na het weekend Venlo mogelijk
tegenvalt. Verder zal de activiteitencommissie zich natuurlijk uitleven met andere leuke
activiteiten, maar wel rekening moeten houden met de drukte in november tot en met januari.
Wellicht kunnen we kijken of de commissie in die periode kan helpen bij het organiseren van
andere activiteiten van het lustrum of van feesten en themaborrels.

Zichtbaarheid
We blijven komend jaar actief op Facebook. Voor leden die geen Facebook (willen)
gebruiken, is de website als bron van informatie gelijkwaardig aan Facebook.
De Helios-update blijft tweewekelijks en bovenaan komt telkens een korte agenda met
alle komende activiteiten die bekend zijn. Ook als de inhoud van een activiteit nog niet
vaststaat wordt de datum en eventueel tijd en locatie alvast gegeven, zodat leden dit in hun
agenda kunnen zetten. Om de mail wat aantrekkelijker te maken komt bovenaan telkens een
leuke foto van een activiteit van de afgelopen twee weken. Verder wordt de mail net zo
gebruikt als vorig jaar, met promotionele tekstjes voor komende evenementen, mededelingen
en vacatures.
Facebook en de website zijn er meer voor de aankondigingen, waar we Instagram en
Snapchat gebruiken om leden te laten zien hoe leuk de activiteiten zijn. We gebruiken de Fear
Of Missing Out zo een beetje in ons voordeel.
Het belangrijkste aan externe zichtbaarheid vinden we het contact met de afdeling
Neerlandistiek. Door de studiegerelateerde activiteiten in goed overleg met het departement
te organiseren willen we deze band aanhouden. Verder is een docenten-studentenborrel een
leuke manier om de afstand te verkleinen.
De band met andere studieverenigingen houden we aan door gezamenlijke feesten en
borrels. Ook zullen we Helios weer presenteren aan potentiële studenten op de bachelordagen
en de matching.
Commissies
Wij vieren zijn nu ook onderdeel van de lustrumcommissie en we zijn al druk bezig met
voorbereiden voor het lustrum. Jelle gaat daarnaast in de activiteitencommissie, Annabel in
de toneelcommissie en ik zelf in de reiscommissie. Vorig jaar is het niet gelukt een
kookcommissie samen te stellen en is gewerkt met een kookcomité dat per gelegenheid
veranderde. Zo willen we het dit jaar weer doen.
In de andere drie commissies gaan we niet meer standaard als bestuurslid de
voorzittersfunctie innemen. Als de sollicitaties rond zijn kijken we per commissie of we één
van de commissieleden misschien het voorzitterschap kunnen laten doen. Dat zal dan ook
overlegd worden binnen de commissie. We zullen er natuurlijk als bestuur bovenop zitten dat
alles goed loopt in de commissies, maar op deze manier is er wat meer kans voor
commissieleden om ervaring op te doen. De activiteitencommissie gaat uit vier mensen
bestaan en de reiscommissie ook.
H.E.L.I.O.S.
Het Echt Leuke In Onze Studententijd
We hopen dat onze plannen in de smaak vallen en we kunnen niet wachten om te beginnen
aan een tof lustrum- en bestuursjaar!

