
Vijfjarenplan U.A.V. 

Opgesteld september 2021 

Aan het begin van studiejaar 2021 is er een hernieuwd vijfjarenplan voor de Utrechtse 
Aardwetenschappen Vereniging opgesteld. Dit document staat online vanaf Algemene Vergadering 1 
van het studiejaar 2021/2022. Het is van belang dit plan gemonitord wordt en het, waar nodig, 
wordt bijgesteld door de jaren heen. De voortgang van het vijfjarenplan wordt bewaakt door het 
bestuur. Jaarlijks wordt er gerapporteerd tijdens de Algemene Vergadering (het liefst AV3 of AV4) 
over de voortgang. 

 
Toegankelijkheid en inclusiviteit 

De Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging is en moet toegankelijk zijn voor alle studenten die de 
studie Aardwetenschappen volgen aan de Universiteit Utrecht. Dit moet een plek zijn waar iedereen 
welkom is en zich thuis kan voelen. De leden worden op gelijke manier behandeld en er wordt niet 
gediscrimineerd, op welke grond dan ook.  

Er wordt gezorgd voor een breed scala aan activiteiten om zo, op elk gebied voor ieder wat wils te 
kunnen organiseren. Hierbij wordt gedacht aan sociale activiteiten, sportieve activiteiten, creatieve 
activiteiten, carrière georiënteerde activiteiten, onderwijsgerichte activiteiten en informatieve 
activiteiten.  

De U.A.V. hoopt een zo fijn mogelijke omgeving te scheppen voor haar leden. Mochten leden ergens 
mee zitten, dan kunnen zij dit te allen tijde aangeven bij het bestuur. Wanneer zij zaken liever in een 
vertrouwelijke omgeving willen aankaarten dan kan dit ook bij de vertrouwenspersonen van de 
U.A.V. 

• Breed scala aan activiteiten 
• Gelijke behandeling en geen discriminatie  
• Duidelijk promoten en verder ontwikkelen van vertrouwenspersonen binnen de vereniging. 

 

Activiteitenaanbod 

Momenteel gaat een groot deel van de begroting van de U.A.V. naar alcohol (gratis bier of bierdeals) 
of alcoholgerelateerde activiteiten. In de afgelopen jaren is hier al veel in geschoven maar ook in de  
komende jaren hopen we deze verplaatsing door te zetten. Zo willen we meer focussen ander soort 
activiteiten zoals onderwijs gerichte/informatieve activiteiten. We willen dat de U.A.V. minder 
activiteiten organiseert waar alcohol centraal staat en wanneer er toch ook gratis bier wordt 
aangeboden, moet er ook gratis fris gehaald kunnen worden. Dit gebeurt nu ook al veel, maar deze 
ontwikkeling dient voortgezet te worden. Ook bij de promotie van de activiteiten kan erop gelet 
worden dat de insteek van de activiteit goed uitgelegd wordt. 

• Minder activiteiten die in het teken staan van alcohol 
• Meer focus op ander soort activiteiten (sportieve/carrière/onderwijsgerelateerde etc.) 

 
Onderwijsexcursie 

De onderwijsreis/excursie is hier een opzet voor. Dit gaat om een meerdaagse en informatieve 
excursie met een touringcar waar een grote groep studenten aan kan deelnemen (50+). Op 
verschillende locaties zullen informatieve en studiegerelateerde fenomenen te zien zijn en dit zal 
worden toegelicht door verschillende sprekers die ook meegaan met de excursie. Een samenwerking 



met de opleiding en/of faculteit zou hiervoor zou erg nuttig zijn en moet worden uitgezocht. In de 
komende jaren zal de onderwijsexcursie worden opgezet. In het studiejaar 2022/2023 zal deze 
hopelijk voor het eerst plaats kunnen vinden. De WiekEx in dat jaar zal dan niet door kunnen gaan. 
Na een aantal jaar kan geëvalueerd worden of deze opzet werkt. 

• Opzetten van de onderwijsexcursie en contact leggen met faculteit/opleiding (2021/2022) 
• Uitvoering eerste onderwijsexcursie (2022/2023) 
• 2023/2024 WiekEx en opzetten onderwijsexcursie 2024/2025 
• 2024/2025 onderwijsexcursie, met verbeteringen na de eerste keer 
• Na twee keer een onderwijsexcursie een evaluatie of we dit willen behouden en hoe de 

WieEx hier vorm krijgt  

 
Commissies 

Commissies zijn een belangrijk onderdeel bij de vereniging om haar leden betrokken te houden en 
inspraak te geven. Daarnaast is het ook een weg om leden van verschillende jaren met elkaar in 
contact te laten komen. Er moet daarom voldoende plek zijn in de commissies voor leden. 

Aan het eind van het studiejaar moet er geëvalueerd worden welke commissies het jaar erop weer 
kunnen bestaan en welke kunnen worden geschrapt, samengevoegd of indien hier een goede reden 
voor is, worden opgericht.  

• Goede evolutie bij commissies; zowel commissies toevoegen als weghalen. 
• Voldoende plek voor leden die actief willen zijn 

 
Introductie 

De introductie moet een week zijn waar de nieuwe studenten kennis kunnen maken met de 
opleiding en de studievereniging. Hierbij moet iedereen zich welkom voelen. Het is belangrijk dat er 
geen groepsdruk ontstaat en geen alcoholische spellen georganiseerd worden. Het introweekend 
blijft, zoals afgesproken met de universiteit, los staan van de introweek. Het doel van de introductie 
is dat de studenten elkaar en de vereniging leren kennen en te weten komen wat de U.A.V. te 
bieden heeft op alle verschillende gebieden.  

• Veilige sfeer voor iedereen 
• Alle aspecten van de U.A.V. belichten aan nieuwe leden 
• Werving van nieuwe leden (zowel bachelor- als masterstudenten) 

 
Algemene Ledenvergadering / inspraak leden 

De vergaderingen zijn hét moment voor de leden om hun stem te laten horen over de U.A.V. 
Momenteel worden er veel financiële stukken besproken tijdens de vergaderingen (en andere 
plechtigheden) en is er weinig tijd voor inspraak over het gevoerde beleid. Tijdens de vergaderingen 
moet hier meer ruimte voor komen en moet het bestuur meer keuzes voorleggen aan de leden om 
hun mening op deze manier mee te nemen tijdens de besluitvorming. Daarnaast is het van belang 
dat meer verschillende leden gestimuleerd worden om zich te uiten over kwesties. 

• Meer verschillende leden die hun stem laten horen tijdens ledenvergaderingen 
• Meer inspraak en feedback op het gevoerde beleid naast het bespreken van financiële 

stukken 

 
Afgestudeerden  



Voor de U.A.V. is het belangrijk om afgestudeerden betrokken te houden bij de vereniging. Zij zorgen 
voor een groot netwerk en een goed toekomstperspectief voor de leden van de U.A.V. Er zijn 
momenteel weinig afgestudeerden die actief blijven bij de vereniging. De lustrumreünie is voor alle 
alumni van Aardwetenschappen, maar dit is voornamelijk voor het contact tussen de 
afgestudeerden zelf. De reünisten leveren een extra bijdrage, krijgen een reünistenmail en komen 
naar de reünistenactiviteit, maar verder is er weinig contact tussen de afgestudeerden en de 
studenten.  

Bij dit puntje hoort ook dat het ledenbestand goed op orde hoort te zijn om zo de juiste mensen te 
bereiken.  

• Betrokken houden van afgestudeerden en het netwerk van de U.A.V. behouden 
• Oudleden- en ledenbestand op orde houden  

 
Masterstudenten 

De actieve leden bij de U.A.V. zijn vooral bachelorstudenten. Daarentegen zijn er ook sommige 
masterstudenten actief. Dit zijn bijna altijd masterstudenten die ook de bachelor 
Aardwetenschappen in Utrecht hebben gevolgd. Bij de verschillende master paden van 
Aardwetenschappen zitten ook veel studenten die de bachelor niet hebben gevolgd. Van dit deel 
worden er weinig actief bij de U.A.V. Er moet gekeken worden of hier animo voor is bij deze 
studenten en wat voor rol de U.A.V. daarin zou kunnen zijn en of de U.A.V. zich hieraan kan 
aanpassen. De masterintroductie is hét moment om de U.A.V. op de kaart te zetten en een 
masteractiviteit of introductieweekend aan het begin van het studiejaar kan een toevoeging hieraan 
zijn. 

• Meer onderzoek naar wat de U.A.V. voor masterstudenten kan betekenen en hierop 
inspelen. 

• U.A.V. beter kenbaar maken bij de masterstudenten die niet de Bachelor 
Aardwetenschappen aan de UU hebben gevolgd. 

 
Internationalisering 

De bachelor Aardwetenschappen is Nederlands en de voertaal van vereniging is momenteel 
Nederlands. Doordat de voertaal van de U.A.V. Nederlands is, zijn er weinig internationale studenten 
(zowel bachelor- als masterstudenten) die betrokken raken bij de U.A.V. Ook hier is de vraag wat de 
U.A.V. zou kunnen betekenen voor de internationale studenten naast de studievereniging EGEA. 
Daarnaast kan er veel gewonnen worden bij de promotie. Momenteel zijn er verschillende pagina’s 
in verschillende talen (Facebook en website), dit werkt niet optimaal en de Engelse pagina’s zijn vaak 
niet up-to-date. Wanneer de bachelor Aardwetenschappen een Engelstalige bachelor wordt, kan er 
worden gekeken of de U.A.V. tweetalig kan worden. 

• Meer onderzoek naar wat de U.A.V. voor internationale studenten kan betekenen en weten 
hoe zij te bereiken zijn 

• Promotie/ledenmail/PanGeo zowel in Nederlands als Engels  
• Engels spreken wanneer er Engels sprekende personen aanwezig zijn 

 
Disputen 

De disputen zijn exclusieve groepen bij de vereniging met een eigen cultuur en tradities. De disputen 
moeten verrijking van de vereniging zijn, niet een afsplitsing. Het is daarom belangrijk dat de 
disputen betrokken blijven bij de vereniging. De disputen stimuleren hun leden om naar de U.A.V. 



activiteiten te gaan. De open acties spelen een grote rol bij de zichtbaarheid van de disputen, want 
hier organiseren zij een activiteit waar alle leden welkom zijn. Ook de dispuutsdag draagt hieraan bij. 
Het opstellen van regels tussen de disputen met betrekking tot het vragen van nieuwe leden wordt 
nu sinds 2020 gedaan en blijkt een goede toevoeging te zijn. 

• Betrokken houden van dispuutsleden bij de U.A.V.  
• Goed contact tussen de disputen onderling en de disputen en U.A.V. 
• Activiteiten waar de disputen iets organiseren voor de gehele vereniging 

 
Staf 

Er is een unieke relatie tussen staf en student bij de studie. Dit is grotendeels te danken aan de 
veldwerken bij de studie. De U.A.V. zal deze band proberen te versterken waar dat kan. Dit geldt 
zowel voor de sociale verbondenheid als het onder de aandracht brengen van hun werkvelden. 

• Activiteiten waar studenten en staf welkom zijn om zo hun verbondenheid te vergroten  

 
Jaaragenda 

De Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging verzorgt veel activiteiten. Deze activiteiten worden (zo 
veel mogelijk) buiten de colleges van de studenten om gepland. De jaaragenda zit daardoor erg vol. 
Er wordt geprobeerd om activiteiten te combineren. Wanneer er een nieuwe activiteit/weekend 
wordt toegevoegd, moet er ook een activiteit van de agenda wordt afgehaald. Door het schrappen 
van activiteiten kan er groter worden uitgepakt bij de andere activiteiten.  

Er wordt gestreefd naar veel verschillende soorten activiteiten voor veel verschillende soorten 
doelgroepen. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de verschillende soorten activiteiten in 
balans zijn. Dit geldt voor de hoeveelheid en welke soorten er zijn, maar ook qua indeling door het 
gehele jaar, per maand en per week.  

• Wanneer er een activiteit bij komt, moet er ook een weg 
• Balans tussen verschillende soorten activiteiten verbeteren 

 
Bedrijfspresentaties  

Er komen steeds meer bedrijfspresentaties omdat er steeds meer bedrijven de U.A.V. willen 
sponsoren en via het contract recht hebben op een presentatie. Het netwerkdiner biedt een 
oplossing om meerdere bedrijven op een dag voorbij te kunnen laten komen. 

• Alternatief zoeken voor vele losse bedrijfspresentaties 
• Netwerkdiners/borrels opstarten  

 
Duurzaamheid 

De vereniging zal zich inzetten op het gebied van duurzaamheid. Bij het organiseren van activiteiten 
zal er actief nagedacht worden over duurzame opties (denk hierbij aan: eigen bord/bestek 
meenemen, met het OV reizen, minder afval produceren etc). Ook de commissies en disputen 
denken hierover na bij het organiseren van activiteiten. De U.A.V. stimuleert haar leden om 
bewuster te zijn op het gebied van duurzaamheid.  

• Bewustwording op het gebied van duurzaamheid stimuleren bij leden 
• Actief nadenken over duurzame opties bij het organiseren van activiteiten 



 
Borrel locatie 

Sociale activiteiten zoals laagdrempelige borrels spelen een grote rol bij de binding tussen de 
studenten en geven de studenten een mogelijkheid om elkaar op te zoeken buiten de 
collegebanken. Het is gewenst om zulke borrels op een vaste locatie met vaste regelmaat te kunnen 
organiseren. De U.A.V.-kamer op de universiteit is hier uiterst geschikt voor omdat dit een goed 
bereikbare locatie is voor de studenten en goed aansluit bij hun colleges. In voorgaande jaren werd 
dit voornamelijk hier georganiseerd, maar ook werden verschillende locaties buiten de universiteit 
getest. In de komende jaren kan er gekeken worden of er een vaste plek buiten de universiteit is 
waar met regelmaat geborreld kan worden, naast de U.A.V.-kamer.  

• Plek om regelmatig te borrelen buiten de universiteit vinden 

 


