Driejarenplan der Utrechtse Historische Studentenkring 2014-2017
Inleiding
De Utrechtse Historische Studentenkring is een vereniging die de afgelopen jaren sterk is gegroeid en
geprofessionaliseerd. Zowel het studieinhoudelijke aanbod als de gezelligheidskant van de vereniging zijn
goed ontwikkeld en blijven geschiedenisstudenten enthousiasmeren om zich actief in te zetten voor de
UHSK. Om deze positieve dynamiek ook in de toekomst te waarborgen, is het belangrijk naar de
mogelijkheden voor komende jaren te kijken. Op verscheidene punten is namelijk nog steeds ruimte voor
verdere ontwikkeling. Dit driejarenplan verkent deze aspecten van de UHSK en kan zo als handvat voor
komende besturen fungeren.
In dit driejarenplan komen de volgende punten aan bod:
-

Onderwijs

-

Ontplooiing

-

Alumnibeleid

-

Archivering

-

Financiën

Onderwijs
De afgelopen jaren is er intensief aan de relatie tussen het departement en de UHSK gewerkt. Beide kanten
ervaren dan ook veel voordelen van de samenwerking, wat naar vorenn komt in bijvoorbeeld het
tweemaandelijks overleg met de onderwijsdirecteur. De agenda van het Departement is druk bezet; dit is
een punt waarop de UHSK kan inspelen. Wij hebben de tijd en mankracht om, in overleg, dingen voor en
met het Departement te organiseren. De UHSK heeft hierin voornamelijk een aanvullende rol: wanneer zij
nieuwe ideeën over onderwijs heeft, zal er altijd overleg met het Departement moeten worden gepleegd.
Om niet in elkaars vaarwater te zitten, moet de wederzijdse communicatie gewaarborgd worden. Zo zal de
UHSK soms zelf het voortouw kunnen nemen in een nieuwe activiteit, en deze andere keren samen met de
Opleiding kunnen organiseren.
Er zijn een aantal gebieden waarop nog veel vooruitgang geboekt kan worden. Ten eerste is de
wederzijdse betrokkenheid van studenten bij het Departement relatief laag, ondanks de goede relatie van
de UHSK met het Departement. Hier kan aan gewerkt worden, door bijvoorbeeld docenten uit te nodigen
voor activiteiten, ze te vragen excursies te begeleiden en door samen middagen met betrekking tot
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onderwijs te organiseren. Ten tweede worden onderwijsgerelateerde activiteiten van de UHSK relatief
slecht bezocht. Verbetering hiervan verdient veel aandacht en het is belangrijk dat de UHSK zich daarvoor
blijft inzetten.

Ontplooiing
Ontplooiingsmogelijkheden tijdens

en

naast de studie kunnen geprofessionaliseerd worden.

Arbeidsmarktoriëntatie is een onderwerp dat binnen de opleiding slechts beperkt wordt belicht. De basis
die gelegd is in het collegejaar 2013-2014, bestaande uit onder andere de stagebank, een grootschalige
arbeidsmarktoriëntatiedag en het leggen van contacten met onder andere loopbaantrainers, kan de
komende jaren worden uitgebreid in overleg met het Departement. Het initiatief vanuit de UHSK wordt
erg gewaardeed door het Departement, wat blijkt uit de bereidheid om zowel op organisatorisch als
financieel gebied bij te dragen. Voor komende jaren is het dan ook belangrijk dat de goede relatie tussen
de UHSK en het Departement gewaarborgd wordt. Daarbij is het raadzaam om in overleg met het
Departement de verdeling van verantwoordelijkheid over de verschillende activiteiten vast te stellen, daar
dit de effectieve ontwikkeling van de voorzieningen omtrent arbeidsmarktoriëntatie ten goede komt.
De UHSK kan op verschillende punten grote vooruitgangen boeken gedurende de komende jaren.
Ten eerste kunnen carrièregerichte activiteiten een gevestigd aspect van de vereniging worden door
gedurende een collegejaar verschillende activiteiten op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie te
organiseren, die bovendien de vraag onder verschillende fases van de studie ondervangen. Ten tweede
kan de stagebank uitgebreid worden middels verbreding en verdieping van het aanbod

en het

stagenetwerk. Met het oog op continuïteit door de jaren heen, is het bovendien van belang om contacten,
informatie en ontwikkelingen te documenteren. Zo ontstaat bovendien een informatievoorziening die
nuttig kan zijn voor geïnteresseerde studenten. Om arbeidsmarktoriëntatie binnen de UHSK te
ontwikkelen, is het belangrijk om op jaarbegrotingen rekening te houden met de kosten van deze
activiteiten.

Het is

niet

alleen

een vrij

nieuw

aanbod aan

activiteiten voor de UHSK;

ontplooiingsactiviteiten zijn doorgaans een stuk duurder dan andere studieinhoudelijke activiteiten.

Alumnibeleid
De recente jaren hebben, op het gebied van alumni, in het teken gestaan van het opzetten van een
effectievere omgang met alumni. Nu hier een stevige basis voor is, is het voor de UHSK belangrijk zich te
richten op het bereiken van, en in contact blijven met, zoveel mogelijk oud-(UU)geschiedenisstudenten. Er
zitten grote hiaten in het alumnibestand, verschillende studentencohorten ontbreken haast volledig: deze
zouden moeten worden opgevuld. De UHSK zou er goed aan doen te proberen met deze groepen in contact
te komen. In ieder geval is van het grootste belang de huidige generatie te betrekken bij de
alumniactiviteiten. Elke UHSK'er die zich uitschrijft, zou UHSK-alumnus moeten worden en het bestuur
moet daar ook naar streven.
De afgestudeerde van nu is de manager, beleidsmedewerker of politicus van morgen. Met het oog
op andere doelstellingen van de UHSK, op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie, is een goed
alumninetwerk van het hoogste belang. Zij hebben de cruciale ervaring op de arbeidsmarkt die veel waard
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is voor het huidige lid. Een goede samenwerking tussen bestuur, die de infrastructuur immers beheerst,
en de alumnicommissie, die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke uitvoering, is van groot belang
om bovenstaande in de praktijk te brengen. Een aanwezigheid van het bestuur in de alumnicommissie is
dus zeer aan te raden.

Archivering
Onze vereniging beschikt op dit moment niet over een geordend en onderhouden archief. Hierdoor wordt
het bemoeilijkt om met het verenigingsverleden bezig te zijn of om er op een gestructureerde wijze
archiefstukken aan toe te voegen.
Om deze situatie te veranderen, zou er gewerkt kunnen worden aan een solide, vaststaande
archiveringsmethodiek die niet meer van jaar tot jaar verschilt. Een dergelijke methode zal de overdracht
versoepelen

en

verschillen

in

archivering

tussen

opvolgende

secretarissen

beperken.

De

archiefbescheiden die de UHSK reeds bezit zouden bovendien met terugwerkende kracht geordend
kunnen worden middels deze methodiek. Ook de overbrenging van archiefblokken naar de uiteindelijke
archiefbewaarplaats zal hierdoor vergemakkelijkt worden; ieder jaar draagt dan immers bij aan de
totstandkoming van een geordend en onderhouden archiefblok.
Onze archiefruimte, de UHSK-achterkamer, wordt nu voornamelijk gebruikt als permanente
opslagplaats. Een geordend archief zou het vergemakkelijken om het verleden van de UHSK meer onder
de aandacht te brengen. De UHSK, als studievereniging voor historici, zal middels bovengenoemde
doelstellingen duidelijker kunnen uitdragen dat zij waarde hecht aan haar verleden.

Financiën
De financiële situatie van de UHSK is reeds enkele jaren stabiel en gezond. Uiteraard is het van belang dit
te behouden en waar mogelijk de financiële administratie verder te verbeteren. Dit jaar is een financieel
overzicht, inclusief de bezittingen van de UHSK, opgesteld, die jaarlijks moet worden bijgewerkt Met een
gezonde financiële administratie kan het geld zo effectief mogelijk terugvloeien naar de leden. Ondanks de
huidige gezonde financiële situatie van de UHSK, zijn een drietal aandachtspunten aan te wijzen waar
komende jaren aandacht aan besteed kan worden.
Om de financiën van de UHSK zo inzichtelijk mogelijk te houden, is het van belang dat het
vermogensplan wordt nageleefd. Op de ALV van 13 mei 2014 is een herziening van het oorspronkelijke
vermogensplan aangenomen waarin tevens rekening wordt gehouden met reserveringen voor het
centennium. Zeker met het oog op het lustrum en de reserveringen voor het centennium die daarna
beginnen, is het belangrijk de financiële administratie goed bij te houden en reserveringen conform het
vermogensplan in acht te nemen. Ten tweede heeft de inflatiecorrectie die in 2013 is toegepast op de
contributie ervoor gezorgd dat besturen momenteel meer te besteden hebben. De verhouding tussen
studieinhoudelijke en gezelligheidsactiviteiten in acht nemend, kan gekeken worden naar een verdeling
over commissies. Ook kan meer geld gereserveerd worden voor activiteiten in het kader van
arbeidsmarktoriëntatie en ontplooiing. Ten derde is er nog steeds vooruitgang te boeken op de
inzichtelijkheid van de financiën van de UHSK. Het is van belang dat de Algemene Ledenvergadering altijd

3

een goed oordeel kan vellen over het financieel overzicht en de UHSK dient er dan ook naar te streven dit
zo inzichtelijk mogelijk te houden.
Slotopmerkingen
Dit driejarenplan levert, op basis van de huidige ontwikkelingen binnen de UHSK, suggesties waarop de
UHSK anno 2014 vooruitgang kan boeken. Hoewel de UHSK een vereniging is die zich op het gebied van
professionaliteit de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld, is het belangrijk dat ze in de toekomst blijft
werken aan verbetering en verdere ontwikkeling. De rol van de UHSK op het gebied van onderwijs en
ontplooiing is belangrijk en deze kan, in combinatie met een goed onderhouden relatie met het
Departement, in de toekomst groeien. Een verdere ontwikkeling van het alumnibeleid kan hier bovendien
aan bijdragen. Daarnaast dragen een effectief archiveringsbeleid en financieel beleid bij aan continuïteit
binnen de vereniging; verdere ontwikkelingen op deze vlakken kunnen deze continuïteit in de toekomst
waarborgen. Wij hopen van harte dat deze visie van waarde zal kunnen zijn voor de komende jaren.
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