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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de algemene studentenvereniging A.S.V. Omnivas (hierna aangeduid
met Omnivas). In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op de jaarplannen van het schooljaar 2021-2022.
Het jaarverslag is geschreven voor alle gelieerde aan Omnivas (hierboven staat dat het wordt
aangeduid als Omnivas, maar dit is Omnivas).
Bestuur
Het bestuur bestond aan het begin van bestuursjaar 2021-2022 uit de volgende acht bestuursleden:
1. Lynn Wezelman(voorzitter);
2. Piet Nauta (penningmeester);
3. Mats Beemster (Secretaris);
4. Nienke Nooij (algemeen bestuurslid);
5. Guylian Kreher (algemeen bestuurslid);
6. Danique Oppedijk (algemeen bestuurslid);
7. Tycho Meijering (algemeen bestuurslid);
8. Niels Turenhout (algemeen bestuurslid);
Halverwege het jaar heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Hierbij heeft Nienke Nooij de
titel van voorzitter overgenomen van Lynn Wezelman waardoor Lynn Wezelman naar algemeen
bestuurslid is gegaan. Piet Nauta heeft Guylian Kreher overgenomen als penningmeester. Hierop is
Guylian Kreher algemeen bestuurslid geworden.
Daarbij zijn ook Danique Oppedijk en Niels Turenhout nieuw ingestemd als algemeen bestuurslid.
Ledenwerving
Het aantal leden bij de start van het bestuursjaar 2021-2022 was 400, het huidige aantal 474 leden.
Nog bijvoegen: Hoeveel hebben zich ingeschreven en hoeveel hebben zich uitgeschreven? Dit
betekent dat hier een groei heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat er weer feesten/activiteiten en
de InAlkmaarIntro hebben plaatsgevonden. Omnivas probeert zoveel mogelijk leden te werven, door
het herpakken van de activiteiten en dus ook aanbod vanuit Omnivas verliep dat beter.
Voor het verder stabiliseren van het aantal leden zal Omnivas via de volgende wegen zijn wij leden
gaan werven:
Evenementen
Afgelopen schooljaar konden er door versoepelingen van de coronamaatregelen weer verschillende
evenementen plaatsvinden. Zo zijn de meeste feesten doorgegaan in de SooS, hebben wij één
weekend weg kunnen organiseren en heeft de InAlkmaarintro weer volledig plaats kunnen vinden.
Wintersport is komen te vervallen.
Kortingen
Omnivas heeft haar focus gelegd op het verder uitbreiden van de verschillende pas sponsoren.
Hierbij is vooral gekeken naar het mogelijk aanbieden van verschillende alternatieven waarbij men
meer keuze zou hebben voor eten en activiteiten dicht bij school.
De passponsoren in kwestie
● Subway Alkmaar West
● Mac Donalds Alkmaar West
● Klimcentrum Alkmaar
● Victorie bowling en Kegelen
● Café ’t Kooltuintje
● King’s Inn
● So loving

●
●
●
●
●
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De Narrenkap
Café Stapper
Café Aloha
Café Paradiso
The Scrapyard taproom van brouwerij de Moersleutel

Grootsponsor
Omdat Omnivas niet tegemoet kon komen aan de verwachtingen van de grootsponsor is in goed
overleg besproken het contract met hoofdsponsor Continu tijdelijk stop te zetten. Inmiddels is er weer
contact gelegd voor een mogelijke nieuwe samenwerking.
InAlkmaarIntro
Door het eindigen van de CoVid-19 pandemie met daarbij de behorende maatregelen heeft er weer
een vierdaagse introductieweek plaats kunnen vinden. Hierbij waren 94 nullen aanwezig, waarvan zich
38 hebben ingeschreven op de maandag van de introductieweek.
Intro- reünie
Ook de intro reünie was een geslaagd feest. Er zijn nog een aantal inschrijvingen bij gekomen en
nullen hebben elkaar weer gezien. De opkomst hiervan was erg groot.
Open dagen
Afgelopen jaar hebben er weer fysieke open dagen plaats gevonden. Hierin heeft Omnivas zich weer
kunnen presenteren/voorstellen aan de toekomstige studenten van Inholland Alkmaar.
Activiteiten
Omnivas heeft door het eindigen van de Covid-19 pandemie weer opnieuw activiteiten kunnen
organiseren. Wat heeft geleid tot een stijging in aangemelde leden.
Ledenpasjes
Met de ledenpas van Omnivas kregen leden korting bij verschillende bedrijven in Alkmaar. Deze
kortingen/voordelen voor de leden waren te lezen in de Omniflits en op de sociale media’s. De
logo’s van de bedrijven waar de leden korting kregen, stonden vermeld op de achterkant van de
kaart. De voorkant van de kaart was bestemd voor gegevens van het lid en de grootsponsoren van
de vereniging.
Externe communicatie
Inholland Alkmaar
De nieuwe bestuursleden van de vereniging zijn aan het begin van het schooljaar voorgesteld aan het
Servicepunt en de bijbehorende medewerkers. Hier heeft de communicatie over het algemeen
mondeling of telefonisch plaatsgevonden. Hier zijn verschillende stappen ondernomen voor het
verbeteren van de communicatie tussen Omnivas en Inholland. Waaronder het opstarten van een
groep met de dagelijks besturen van Omnivas, het SAS, het Student Succes Centrum (SSC), de
studieverenigingen en Inholland Alkmaar, hierna te noemen Student Partners. Ook is er nauw contact
met het Student Adviesraad (SAR).
Communicatie met Inholland is voornamelijk mondeling, via whatsapp en via de mail geweest. Deze is
zeker verbeterd ten aanzien van voorgaande jaren.
Voor het verbeteren van de bekendheid van Omnivas zijn er flyers gemaakt van Omnivas en de
studentensociëteit. Het plan was deze uit te delen tijdens activiteiten van Inholland; bijvoorbeeld bij
de open dagen en studiekeuzechecks (SKC’s).
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Verder is voor de zomervakantie contact gezocht met Studentpartners, waarbij gesproken werd over
de mogelijkheden tot een gezamenlijk evenement. Hieruit komt in december het kerstgala voort.
Ook is er nu beter contact met Inholland en is er zelf een contactpersoon aangesteld via het WIR.
Het contactpersoon van Inholland zorgt voor kortere lijntjes binnenin de organisatie.
Stichting Alkmaarse Studentensociëteit (SAS)
Een goede communicatie met het SAS is voor Omnivas belangrijk. Hier is begin het jaar gekeken naar
mogelijke verbeterpunten vanuit beide partijen voor het versterken van de communicatie. Vooral is
gekeken naar het frequenter inplannen van de Omnisas vergaderingen en het verbeteren van
algemene communicatie zowel persoonlijk als telefonisch.
Beide partijen zijn hierin te kort geschoten.
Verder zijn de oudere verbeterpunten gehanteerd waar gesproken wordt over bestuur specifieke
Whatsapp groepen.
Sponsoring
Dit jaar heeft sponsor Interflow het contract opgezegd met Omnivas. Dit had voornamelijk te maken
met Interflow omdat er vorig jaar te weinig budget was, dus onnodige kosten moesten gaan
schrappen. Interflow was namelijk bijna failliet aan het gaan en er was geen geld om de sponsoring
met Omnivas verder aan te gaan.
Als nieuwe sponsor binnen de organisatie van Inholland Alkmaar is er ook gekeken naar het Student
Succes Centrum (SSC). Zo is het SSC een samenwerking aangegaan tijdens de viering van het 30
jarige lustrum.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Alle documenten zijn geschreven volgens de richtlijnen van de AVG-wetgeving. Omnivas heeft
samenwerking met een derde partij om de AVG richtlijnen te hanteren.
Subsidie
Omnivas ontvangt jaarlijks een subsidie van Inholland Alkmaar.
Daarnaast ontvangt de vereniging ook een bijdrage voor de EHBO- en BHV-cursussen die zij verzorgt.
Beide subsidies zijn afgelopen jaar met succes aangevraagd en ontvangen.
Imago
Bestuursleden van Omnivas hebben herkenbare kleding gedragen tijdens officiële activiteiten. De
bestuursleden hebben overhemden met het Omnivas logo en de tekst ‘Bestuurslid A.S.V.
Omnivas’ daarop, of een trui van Omnivas gedragen.
Ook willen we werken aan onze digitale imago doormiddel van de sociaal media kanalen, de website
en positieve nieuwsberichten.
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Interne communicatie
Herkenbaarheid van de actieve leden
De leden die in de Feesten- en Activiteitencommissie zitten hebben tijdens een aantal activiteiten
een shirt met ‘Omnivas Crew’ erop gedragen. Tenzij het een activiteit of feest betrof met een
verkleedthema; het FAC mag dan namelijk ook in themakleding komen.
Informatie naar leden en externe partijen toe
Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we gebruik gemaakt van de volgende kanalen voor het
overbrengen van informatie:
•De website
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via de website voor Omnivas. Ook zijn de inschrijvingen voor de
introductieweek via de website gegaan. De website is ook bereikbaar voor externe partijen zoals
sponsoren.
•Facebook/Instagram
Afgelopen jaar is er meer gebruik gemaakt van de sociale media’s om de pas sponsoren te promoten.
Daarbij zijn sociale media’s gebruikt voor de promotie van de introductieweek.
Ook is in contact met Inholland besloten de sociale media’s te gebruiken voor de introductieweek,
waarbij studenten een link krijgen hier naartoe en zo de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen.
De sociaal media kanalen zijn ook in te zien door externe partijen.
•E-mail / Digitale nieuwsbrief (Omniflits)
Aan het begin van iedere maand lag er een verse Omniflits in de mailboxen van de leden. Deze wordt
door een lid van de marketingcommissie gemaakt en verstuurd. Hierin staat bijvoorbeeld informatie
over de SooS, de introductieweek en sponsoren. Ook staat er een terugblik in op activiteiten van de
afgelopen maand en de activiteiten van komende maand.
•Digitale agenda
Afgelopen jaar is er een planning gemaakt. Deze is ook digitaal aangemaakt. Ook is er een digitale
agenda aangemaakt met alle Student Partners. (Studieverenigingen, Inholland, het SAS en SSC)
•Informatie flyer (Ook extern)
Voor de InAlkmaarIntro werd er weer een jaar specifieke introflyer gedrukt.
Ook hebben het SAS en Omnivas samen een algemene flyer om uit te delen aan studenten.
•Algemene Ledenvergadering (ALV)
Dankzij het versoepelen van de Covid-19 maatregelen hebben er dit jaar twee ALV’s kunnen
plaatsvinden.
De balans, resultaten en jaarverslag zijn gepresenteerd en alle bestuursleden hebben decharge
gekregen van de leden voor het bestuursjaar 2020-2021.
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Disputen
Omnivas heeft meerdere geregistreerde disputen. Met de disputen werd contact gehouden
doormiddel van het versturen van e-mails en WhatsApp berichten naar de contactpersonen van de
disputen.
De actieve disputen zijn:
- Lelûkkuh Manne
- Zimpel Zat
- Wisckotonia
- Femme Fatale
- Vertigo
Reünisten Vereniging Omnivas (RV Omnivas)
Met de Reünistenvereniging Omnivas is het contact dit jaar slecht behouden. Vanwege de situatie is
hier verder niks aan veranderd.
Documentatie
Dit jaar is het bestuur verdergegaan met het digitaliseren van de documenten. Alle documenten, die
in het schooljaar 2021-2022 zijn opgesteld door het bestuur, zijn gearchiveerd op Microsoft Teams.
Deze zijn overgezet naar Google Drive.
Hieronder vielen:
- Notulen;
- Draaiboeken;
- Ledenadministratie;
- Externe publicaties;
- Contactinformatie.
De financiële documentatie is bijgehouden door de penningmeester. De penningmeester heeft
gebruik gemaakt van Google Drive, Microsoft Teams en E-boekhouden.
Activiteiten
Feest Activiteiten Commissie (FAC)
Deze commissie is verantwoordelijk geweest voor de organisatie van alle feesten en activiteiten in
naam van Omnivas.
Weekend weg
Er is maar één weekend weg geweest. Dit was in verband met dat er geen tweede locatie gevonden
kon worden.
Wintersport
Er is geen wintersport geweest, i.v.m. geen wintersportcommissie. Het leek het bestuur ook nog niet
heel handig een wintersport te houden, gezien de covid-19 situatie buiten Nederland.
Introductieweek Commissie (IC)
Het IC heeft de introductieweek van 2022 georganiseerd. Dit was weer een normale introductieweek
zoals voor de coronatijd werd georganiseerd.
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Financiën
De penningmeester maakt van elk jaar een begroting. Voor het afgelopen jaar heeft het bestuur een
begroting gemaakt die tijdens de ALV in oktober 2021 is goedgekeurd.
Omnihok
Is goed gebruikt dit jaar voor alle Omnivas activiteiten die plaats hebben moeten vinden.
● Vergaderingen
o Bestuur Omnivas
o IC
o FAC
o VIXIT
o Weekend Weg Commissie
● Overleggen
o Met sponsoren fysiek en online werken aan boekhouding, ledenadministratie, etc.

