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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de studentenvereniging A.S.V. Omnivas, hierna te noemen Omnivas.
In dit beleidsplan worden de jaarplannen voor het schooljaar 2021-2022 kort beschreven. Ook zal het
beleidsplan als leidraad worden gehouden voor de actieve leden in het schooljaar 2021-2022.
Bestuur
Aan het begin van het jaar 2021-2022 bestaat het bestuur uit vijf leden. Waarbij er twee zullen
intreden. Er zal aan het begin van het jaar hard gezocht worden naar nieuwe bestuursleden. De focus
ligt op bestuursleden voor langere periode (denk aan eerstejaars waarvan we verwachten dat ze het
eerste jaar gaan halen), en tweedejaars die hun propedeuse al hebben en dus lange tijd op Inholland
aanwezig zullen zijn. De promotie hiervan zal grotendeels plaatsvinden in de Soos doordeweeks en
tijdens grote feesten (zover dat mogelijk zal zijn). Ook kunnen de nieuwe leden tijdens
inAlkmaarIntro aangeven bij inschrijving als zij interesse hebben om een functie te bekleden in het
bestuur.
Ledenwerving
Feesten en activiteiten kunnen weer doorgaan. Ook mag de introductie week weer doorgaan. Er
zullen tijdens feesten actief leden geworven worden. Ook gaan open dagen en studiekeuzechecks
weer door, waar veel toekomstige leden uit gehaald kunnen worden. Hierover is al communicatie
met school.
Via de volgende wegen zal A.S.V. Omnivas leden gaan werven:
InAlkmaarIntro
De jaarlijkse InAlkmaarIntro is voor A.S.V. Omnivas het belangrijkste middel om nieuwe leden te
werven. Tijdens de InAlkmaarIntro wordt een informatiemarkt georganiseerd waarop A.S.V. Omnivas
ook een kraam heeft. Bij deze kraam kunnen de nieuwe eerstejaars vragen stellen over A.S.V.
Omnivas en kunnen zij zich gelijk inschrijven voor de vereniging. Alle introgroepen komen langs de
kraam van A.S.V. Omnivas. Deze kraam kan A.S.V. Omnivas ook gebruiken als promotie voor de
feesten en activiteiten.
Intro- reünie
Eind september vindt er een intro-reünie plaats. Dit is voor alle studenten die mee hebben gedaan
aan de InAlkmaarIntro om zo hun introductieweek-groep weer te zien en bij te praten. Van de
aanwezigen die mee hebben gedaan aan de InAlkmaarIntro wordt verwacht dat zij hun
InAlkmaarIntro 2021-shirt dragen. Het dragen van het InAlkmaarIntro 2021-shirt op de intro-reünie
wordt beloond met een gratis maaltijd, aangeboden door Omnivas.
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Open dagen en studiekeuzecheck-dagen
Er is contact geweest met school en de opendagen en skc’s kunnen weer fysiek doorgaan. Er is
overleg over wat Omnivas op deze dagen kan betekenen, maar de verwachting is dat dit hetzelfde als
voorgaande jaren zal zijn. Met een stand zal Omnivas gepromoot worden onder de nieuwe
potentiële studenten. Dit zal gaan doormiddel van posters, shirts en het dragen van
bestuursblousjes/omnivastruien. Ook kunnen hier de flyers uitgedeeld worden die het SAS en
Omnivas hebben laten maken en zullen de banners neergezet worden. Verder zal met het SAS
gekeken worden naar mogelijkheden tot promotie tijdens deze dagen.
Kranten
Afhankelijk van hoe het jaar gaat lopen zal gekeken worden of er relevante onderwerpen zijn om in
de krant te zetten om meer potentieel nieuwe leden voor Omnivas te bereiken.
Inholland Alkmaar
Ook dit jaar werkt het bestuur weer samen met hogeschool Inholland Alkmaar op gebied van
promotie. Het bestuur zet weer in op het kunnen versturen van mails over InAlkmaarIntro en een
flyer per post naar alle nieuw ingeschreven studenten, via Inholland Alkmaar. Dit zal ergens midden
in het jaar gaan plaatsvinden. Daarnaast komt A.S.V. Omnivas in het digitale magazine van de
hogeschool en is er een vermelding op de site van Inholland.
Verder zal het bestuur met het team Externe Communicatie van hogeschool Inholland Alkmaar in
gesprek gaan om te kijken naar verdere mogelijkheden qua promotie.
Activiteiten
Gezien de huidige CoVid-19 maatregelen ziet het er positief uit voor activiteiten komend schooljaar.
Er is een jaarplanning gemaakt en het ziet ernaar uit dat deze allemaal door kunnen blijven gaan.
Tijdens deze activiteiten zal het bestuur alert blijven op nieuwe studenten die de SooS binnen komen
en zal Omnivas bij hen geïntroduceerd worden. Ook zullen via de groepsleiders nullen van afgelopen
introductiedag gemotiveerd worden om naar activiteiten te komen.
Ledenpasjes
Met de ledenpasjes van A.S.V. Omnivas kunnen de leden korting krijgen bij verschillende bedrijven in
Alkmaar en Heerhugowaard. Deze kortingen en alle voordelen voor de leden zullen op de website
van A.S.V. Omnivas vermeld worden. De standaard ledenkortingen zullen op het ledenpasje zelf
aanwezig zijn. De ledenpasjes zullen in hard plastic geprint worden met op de achterkant de logo’s
van de bedrijven waar wij ledenkorting krijgen. Het drukken van deze passen wordt uitbesteed aan
een extern bedrijf.

Externe communicatie
Inholland Alkmaar
Het streven komend jaar is om het contact met school te blijven onderhouden. Dit hopen wij waar te
maken door één keer in de drie maanden in gesprek te gaan met minstens één van de
aanspreekpunten vanuit school. Daarbij is er behoefte naar eerdere berichten van eventuele open
dagen of andere activiteiten en zal dit meegenomen worden tijdens deze overleggen.
Er is behoefte om eventueel een ander communicatiemiddel te vinden dan het strikt gebruiken van
alleen e-mail. Dit vanwege de mogelijk lange duur tussen reacties die kunnen leiden tot vertragen in
de planning. Dit zal zo snel mogelijk worden voorgesteld zodat dit zo snel mogelijk gerealiseerd kan
worden. Denk hierbij aan een whatsapp groep.
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Stichting Alkmaarse Studentensociëteit (SAS)
Een goede communicatie met het SAS is voor A.S.V. Omnivas belangrijk. In de SooS, die beheerd
wordt door het SAS, zal A.S.V. Omnivas proberen komend jaar zoveel mogelijk activiteiten te
organiseren zover dit mogelijk is. In het aankomende jaar zal er meerdere malen overleg
plaatsvinden tussen het bestuur van A.S.V. Omnivas en het bestuur van het SAS. Aan het begin van
het jaar wordt, waar dat mogelijk is, de jaarplanning met het SAS besproken, zodat zij al een beeld
hebben van wat A.S.V. Omnivas allemaal gaat doen en rekening gehouden kan worden met de
wensen van het SAS.
Gemeente Alkmaar
Aankomend jaar verwachten wij in gesprek te gaan met Gemeente Alkmaar over bepaalde zaken,
zoals de introductieweek en de nodige vergunningen.
Sponsoring
A.S.V. Omnivas is druk op zoek naar nieuwe sponsoren. Hierbij is er al verschillend mailcontact over
een eventuele samenwerking.
Continu heeft recht op één post per maand; Continu op Facebook en Instagram. Tevens zal elke
dinsdag ook een passponsor gepromoot worden via Instagram ter ondersteuning tijdens deze
moeilijk tijden.
Donateurs
Voor afgelopen jaar hebben wij geen donatie van de RVO ontvangen. De verwachting is dat wij dit
aankomend jaar wel zullen ontvangen. De RVO heeft als ambitie om meer aanwezig te zijn en een
hernieuwde toevoeging te brengen.
Subsidie
A.S.V. Omnivas ontvangt een jaarlijkse subsidie van Inholland Alkmaar, hierin zit de bijdrage voor de
introductieweek. Deze subsidie moet worden aangevraagd aan het begin van het jaar. Wanneer er
uitzonderlijke activiteiten en/of evenementen plaatsvinden kan hiervoor ook een subsidie worden
aangevraagd. Ook vragen wij aan of we een gedeelte van de BHV/EHBO-cursussen mogen factureren.
Imago
A.S.V. Omnivas heeft afgelopen jaar haar focus gelegd op het verbeteren van haar imago richting
bedrijven en de hogeschool Inholland Alkmaar. Hier zal dit jaar verder op worden onderbouwd door
middel van de Marketing Commissie, hierna te noemen MC, die de communicatie naar zowel school
als A.S.V. Omnivas haar leden potentieel zou kunnen verbeteren.
Er zal weer meer tijd in de sociale media worden gestoken. Zo kan A.S.V. Omnivas sponsoren, feesten
en activiteiten promoten.
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Interne communicatie
Herkenbaarheid van de actieve leden
Om de herkenbaarheid van de bestuursleden te vergroten, zullen de bestuursleden van A.S.V.
Omnivas dit jaar vaker hun bestuur overhemd of shirt dragen. Leden van het FAC dragen tijdens de
activiteiten die zij organiseren het ‘Omnivas crew’ shirt. Op deze wijze is het voor de leden duidelijk
bij wie zij terecht kunnen voor eventuele vragen en opmerkingen.
Informatie naar leden toe
Voor het schooljaar 2021-2022 zal de informatieverstrekking naar de leden toe er op de volgende
manier uitzien:
• De website
De website is een goed middel om mensen te informeren. Elke bestuursvergadering wordt er
besproken wat er op de website staat en wat er nog bij moet.
• Algemene ledenvergadering (ALV)
Komend jaar zullen er weer vier ALV’s gehouden worden. Tijdens de ALV is er ruimte voor de leden
om vragen te stellen en zal het bestuur de leden op de hoogte brengen wat er allemaal speelt binnen
A.S.V. Omnivas.
• Omniflits
Elke maand zorgt de secretaris ervoor dat er een e-mail uitgaat naar alle leden van A.S.V. Omnivas.
Doel hiervan is informatievoorziening naar de leden toe. In de zogeheten Omniflits is informatie te
vinden over bijvoorbeeld: feesten en activiteiten, externe partijen, acties en commissies.
● Facebook/Instagram
A.S.V. Omnivas heeft een Facebookpagina waarop onder andere feesten en activiteiten worden
gepromoot en foto’s van afgelopen activiteiten worden gezet. Naast onze eigen content zal de
Facebookpagina ook worden gebruikt om acties van onze grote sponsoren onder de aandacht te
brengen. Dit jaar hopen we ook weer ons Instagram bereik te vergroten en hiermee onze informatie
en foto’s op meerdere manieren te verspreiden.
Aankomend jaar zullen deze pagina’s volledig worden beheerd door het MC en zullen deze onder
toezicht staan van A.S.V. Omnivas
Disputen
A.S.V. Omnivas heeft op dit moment vijf geregistreerde disputen. Door middel van de disputen wordt
de cohesie binnen verschillende groepen binnen Omnivas vergroot. De disputen organiseren
minimaal één activiteit per jaar, als Covid-19 dit toelaat. Daarnaast houdt A.S.V. Omnivas de disputen
betrokken door het houden van zogeheten dispuutspelen zover dit mogelijk is.
De actieve disputen zijn nu:
- Lelûkkuh Manne
- Zimpel Zat
- Wisckotonia
- Femme Fatale
- Vertigo
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Reünisten Vereniging Omnivas (RV Omnivas)
RV Omnivas organiseert voor hun leden regelmatig een borrel/barbecue en andere activiteiten.
Documentatie
Alle documentatie, die in het schooljaar 2021-2022 wordt opgesteld door het bestuur, zal worden
bijgehouden en gearchiveerd door de secretaris en penningmeester van A.S.V. Omnivas. Hieronder
vallen:
- Notulen
- Draaiboeken
- Ledenadministratie
- Externe publicaties
- Contactinformatie
- Financiële administratie (dit zal worden gedaan door de penningmeester)
Activiteiten
FAC
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van alle feesten en activiteiten binnen A.S.V.
Omnivas. Zij zorgen voor de begeleiding en aankleding van de activiteiten en zorgen dat alles goed
verloopt. Het FAC zal weer benaderd worden en er zal gekeken worden naar mogelijkheden voor
activiteiten m.b.t. het corona virus.
Weekend weg
De nieuwe weekend weg commissie is druk bezig met het weekend weg te plannen. Het weekend
weg is een week verschoven met de originele jaarplanning, omdat er geen accommodatie te
verkrijgen was op de originele datum.
Wintersport
Er word actief gezocht naar een nieuwe wintersport commissie. Het ziet er met de huidige
coronamaatregelen naar uit dat dit wel door kan gaan.
IC
De InAlkmaarIntro en de voorbereiding hiervoor is voor A.S.V. Omnivas zeer belangrijk, hiervoor
moet er dan ook vroegtijdig worden gezocht naar nieuwe leden voor de introcommissie (IC). Dit zal
gaan doormiddel van een mail naar leden en promoten via de socials.
Indien de introductie door zal gaan zullen de studenten worden bereikt door het meesturen van de
introfolder bij de Inholland documentatie die zij ontvangen. Daarnaast door de promotie op open
dagen en door het opbellen van potentiële nieuwe studenten verkregen nummers. Deze nummers
worden verzameld tijdens opendagen en meeloopdagen. Ook zullen e-mails worden verstuurd naar
de nieuwe studenten.
Financiën
De penningmeester maakt van elk jaar een resultatenrekening en balans. Voor het komende jaar
maakt het bestuur een begroting en balans. Deze documenten moeten tijdens de eerste ALV van het
nieuwe boekjaar goedgekeurd worden. De documenten worden in een map en digitaal gearchiveerd.
Door middel van de kascontrole die uitgevoerd worden door de kascontrolecommissie zal de
resultatenrekening van voorgaand jaar worden gecontroleerd.
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