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1. INLEIDING 
De Onderzoekscommissie Lustrum is opgericht tijdens de Algemene Leden Vergadering van 31 
oktober 2011 naar aanleiding van het verzoek vanuit de vergadering om het oorspronkelijke plan om 
één lustrumcommissie uit te breiden. Het doel van deze onderzoekscommissie is: 

Het beschrijven van een basis voor het aankomende eerste lustrum van SPiN door middel van het 
inventariseren van de mogelijkheden, het inrichten van een organisatiestructuur en het opstellen 
van een voorlopige planning. 

 
In de periode sinds de oprichting heeft de onderzoekscommissie verschillende mogelijkheden 
bekeken en tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk is zij tot het voorstel gekomen dat nu voor u ligt. 
Het voorstel is als volgt opgebouwd. Ten eerste worden de algemene overwegingen voor de 
organisatie van een lustrum besproken. Daarna worden de drie opties uitgewerkt die, volgens de 
onderzoekscommissie, het meest voor de hand liggen. Hierbij worden de overwegingen voor de 
opties, de mogelijke indeling en de organisatiestructuur besproken. Tenslotte volgen de conclusies 
waartoe de commissie op basis van haar onderzoek gekomen is. 
 
Onzes inziens kan de vereniging naar aanleiding van dit document de benodigde stappen zetten om 
de organisatie van het lustrum op te starten. Wij rekenen erop dat deze stappen leiden tot een mooi 
en succesvol eerste lustrum. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De Onderzoekscommissie Lustrum 
Merijn Dammers, Myrthe van Eerdt, Casper Joosten,  
Michelle van Kleef, Kathi Künnen en Yvonne Rensen 
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2. OVERWEGINGEN VOOR HET LUSTRUM 
 

2.1 ALGEMENE OVERWEGINGEN 

De onderzoekscommissie heeft tijdens haar onderzoek de volgende algemene overwegingen 
gemaakt: 

 Verschillende opties zijn overwogen om input vanuit de leden te krijgen. Hiertoe raadt zij aan 
om bij de halfjaarlijkse enquête een aantal vragen op te nemen over het lustrum om na te 
gaan wat voor activiteiten leden graag zien tijdens een lustrum. Daarnaast raadt zij aan dat 
leden een plek krijgen waar zij hun ideeën kwijt kunnen, zoals een ideeënboek of ideeënbus. 
Hierdoor kunnen nieuwe en originele initiatieven meegenomen worden door de organisatie. 

 De meerwaarde van een samenwerking met een of meerdere andere verenigingen die een 
lustrum vieren is overwogen door de commissie. Dit wordt echter niet aangeraden. 
Waarschijnlijk is het vooral minder praktisch voor de organisatie, terwijl het niet nodig is qua 
financiën of opkomst. 

 Een eventueel thema is overwogen, maar dit heeft waarschijnlijk slechts weinig meerwaarde 
en brengt onnodige restricties voor de organisatie met zich mee. 

 De commissie heeft drie mogelijkheden bedacht om het lustrum te vieren: een lustrumweek, 
een lustrumjaar en de uiteindelijke keuze een lustrumjaar met een finaleweek. Deze drie 
mogelijkheden worden in de volgende onderdelen uitgewerkt. 

 Het is mogelijk om bestuursbeurzen (voorheen bestuursmaanden) aan te vragen voor de 
organisatoren van het lustrum. Doorgaans kan een lustrumorganisatie aanspraak maken op 0 
tot 4 bestuursbeurzen (0 tot 6 maanden). De aanvraag hiervoor moet vanaf september 2012 
geregeld worden.  

 
2.2 MOGELIJKE ACTIVITEITEN 

Na het inwinnen van informatie bij andere studieverenigingen en een brainstormsessie komt de 
onderzoekscommissie met de volgende onderdelen die interessant zijn voor een lustrum. Het staat 
de organisatie vrij deze activiteiten over te nemen: 

 (Oud-)actieve ledendag – een netwerkdag of netwerkborrel voor actieve leden en oud-
actieve leden; 

 Gala – dit gala kan grootser aangepakt worden door het op een mooie locatie te organiseren 
en door drank af te kopen; 

 Lustrumalmanak/Lustrum HersenSPiNsels – een vijf-jaaroverzicht over de eerste vijf jaar van 
SPiN, in de vorm van een boek of in de vorm van een speciale uitgave van de HersenSPiNsels; 

 Lezing(en) en/of een congres – een of meerdere lezingen of een groot congres waarbij grote 
sprekers uitgenodigd worden in plaats van docenten en onderzoekers van de universiteit 
waar de leden in principe al genoeg mee in aanraking komen; 

 Kroegentocht; 

 Grote artiest/band – voor een feest of voor psypop; 

 Grote sportactiviteit – een sporttoernooi of een workshop door een bekende athleet; 

 Specifieke activiteiten gericht op (oud-)actieve leden – om de actieve leden te eren voor hun 
inzet voor de vereniging; 

 Stuntactiviteit – een activiteit aan het begin en/of het eind van het lustrum om de aandacht 
op het lustrum te vestigen, zoals bijvoorbeeld een flash-mob; 

 Diësborrel – een soort constitutieborrel die andere besturen (en eventueel leden) de 
mogelijkheid biedt om de vereniging te feliciteren; 

 Suit-up dag – een dag waarop alle leden in bepaalde kleding (bijvoorbeeld de SPiN trui) 
gekleed gaan; 

 Felicitatiedag – een dag waarop leden taart en een presentje krijgen. 
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3. LUSTRUMWEEK 
 

3.1 VOOR- & NADELEN 

Een lustrumweek houdt in dat alle lustrumactiviteiten in principe in een of twee weken dicht bij de 
daadwerkelijke verjaardag van SPiN gepland worden. Op deze manier blijft het idee van een 
verjaardagsfeest goed behouden en is er weinig overlap met de reguliere jaarplanning. Nadelig is dat 
de alumni waarschijnlijk minder bereikt worden, omdat de alumni doorgaans geen student meer zijn 
en waarschijnlijk op werkdagen weinig tijd zullen hebben. Daarnaast kan een overvol schema ook 
voor verzadiging zorgen waardoor uiteindelijk de opkomst lager zal zijn. 
 

3.2 INVULLING

Omtrent de invulling van een lustrumweek stelt de commissie de volgende structuur voor: 
- Een openingsdag met een stunt om de aandacht op het lustrum te vestigen en een 

openingsfeest. 
- Een rustige dag om bij te komen van het feest. Op deze dag kunnen activiteiten voor 

(oud-)actieve leden gepland worden. 
- Een congres, diverse lezingen, een sportdag en een gala in de tweede helft van de 

week. 
- Een afsluitende felicitatiedag. 

 
3.3 ORGANISATIESTRUCTUUR 

Om de lustrumweek te organiseren wordt de volgende organisatiestructuur voorgesteld: 

 De organisatie is in handen van één grote commissie die, eventueel onderverdeeld in 
subcommissies, de activiteiten organiseert. Deze commissie bestaat idealiter uit 10 tot 14 
leden. 

 Begin juni is waarschijnlijk de meest praktische periode in verband met tentamens en 
vakantie. 

 
 

4. LUSTRUMJAAR 
 

4.1 VOOR- & NADELEN 

In het geval van een lustrumjaar zullen de lustrumactiviteiten in principe gedurende het gehele jaar 
gepland worden. Het principe hierachter is dat SPiN niet een enkele dag of week vijf jaar bestaat, 
maar een heel jaar. Logischerwijs vier je dit dan ook een heel jaar. Voordelig aan deze opzet is dat 
activiteiten goed gespreid kunnen worden over het jaar, zodat verzadiging zoveel mogelijk vermeden 
kan worden en zodat alumni optimaal bereikt kunnen worden. Mogelijk kan een jaarplanning er 
echter voor zorgen dat de lustrumactiviteiten veel overlap vertonen met de reguliere jaarplanning. 
Bovendien kan het idee van een verjaardag op de achtergrond raken. 
 

4.2 INVULLING 

Omtrent de invulling van een lustrumweek stelt de commissie de volgende structuur voor:

 Het merendeel van de commissies organiseert een grotere activiteit in het teken van het 
lustrum. 

 Een openingsstunt en officiële opening in september. 

 Een groot en exclusief gala rond kerst. 

 Een leuke stunt en een groot feest ter afsluiting. 
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4.3 ORGANISATIESTRUCTUUR 

Om de lustrumjaar te organiseren wordt de volgende organisatiestructuur voorgesteld: 

 De organisatie van de activiteiten is grotendeels in handen van de reguliere commissies. 

 Eén nieuwe commissie coördineert het lustrum. Deze commissie stuurt de overige 
commissies aan, ondersteund commissies waar nodig en organiseert activiteiten die niet 
onder een andere commissie vallen. Idealiter bestaat deze commissie uit 4 of 5 leden. 

 
 

5. LUSTRUMJAAR MET FINALEWEEK 
 

5.1 VOOR- & NADELEN 

De laatste opzet is een combinatie van een lustrumjaar met iedere maand enkele lustrum-
activiteiten en een of twee weken met verschillende speciale activiteiten als grande finale. 
Hiermee kun je de voordelen van beide eerder beschreven mogelijkheden combineren en de 
nadelen zo klein mogelijk houden. 
 

5.2 INVULLING 

Omtrent de invulling van een lustrumweek stelt de commissie de volgende structuur voor: 

 Iedere commissie organiseert een grotere activiteit in het teken van het lustrum. 

 Een openingsstunt en officiële opening in september. 

 Een groot en exclusief gala rond kerst. 

 Grote lezingen en een eventueel congres gedurende het jaar. 

 Een finaleweek met grote feesten. 
 

5.3 ORGANISATIESTRUCTUUR 

Om de lustrumjaar met finaleweek te organiseren wordt de volgende organisatiestructuur 
voorgesteld: 

 De organisatie van de activiteiten is grotendeels in handen van de reguliere commissies. 

 Eén nieuwe commissie coördineert het lustrum. Deze commissie stuurt de overige 
commissies aan, ondersteund commissies waar nodig en organiseert activiteiten die niet 
onder een andere commissie vallen. Idealiter bestaat deze commissie uit 4 of 5 leden. 
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6. EINDNOOT & CONCLUSIE 
Naar aanleiding van het verzoek vanuit de ALV om het oorspronkelijke plan van één lustrum-
commissie uit te breiden is de Onderzoekscommissie Lustrum opgericht. Deze commissie heeft na 
een periode van onderzoek het gepresenteerde voorstel geschreven met het doel om de ALV te 
informeren over de mogelijkheden voor de organisatie van het lustrum.  
 
De onderzoekscommissie heeft zich tijdens haar werk voornamelijk gericht op de organisatorische 
kant van het lustrum. De financiële kant is uiteindelijk in het verslag buiten beschouwing gelaten. De 
reden hiervoor is dat de beschikbare financiële middelen nog niet vast staan. Dit is afhankelijk van 
het bedrag dat het komende bestuur in het lustrum wil steken en van de sponsoring die binnen 
gehaald kan worden.  
 
In het voorstel zijn drie opties besproken: de lustrumweek, het lustrumjaar en het lustrumjaar met 
afsluitende finaleweek. Bij de drie opties is beschreven hoe deze ongeveer ingericht kunnen worden 
en welke organisatiestructuur wenselijk is. Naar aanleiding hiervan komt de commissie tot de 
volgende conclusies: 

 Het is aan te raden om middels de halfjaarlijkse enquête na te gaan wat de verwachtingen 
van de leden omtrent het lustrum is. 

 Het is niet nodig om een samenwerking met een andere vereniging aan te gaan of een thema 
voor het lustrum te kiezen. 

 Vanaf september 2012 kunnen bestuursbeurzen aangevraagd worden voor de organisatie 
van het lustrum. Gerekend kan worden op 0 tot 4 beurzen (0 tot 6 maanden). 

 De meest aantrekkelijke optie is de derde optie, een lustrumjaar met finaleweek. Deze optie 
heeft de minste nadelen en de meeste voordelen ten opzichte van de andere opties. 

 Het is niet nodig om afzonderlijke lustrumcommissies voor iedere activiteit op te richten. De 
reguliere commissies kunnen hun activiteit of een van hun activiteiten grootser aanpakken 
en in het teken stellen van het lustrum.  

 Het is aan te raden om een overkoepelende lustrumcommissie op te richten. Deze commissie 
richt zich op de coördinatie van de activiteiten, de ondersteuning van de commissies en de 
organisatie van activiteiten die niet onder een andere commissie vallen. Deze 
lustrumcommissie bestaat idealiter uit 4 of 5 leden. 

 
Tot slot een woord van dank aan de ALV voor de mogelijkheid die ons geboden is. Met veel plezier 
hebben wij aan dit onderzoek en verslag gewerkt. Wij hopen dat dit document nuttig kan zijn bij de 
organisatie van het lustrum. Voor nu kijken wij uit naar het komende jaar en vertrouwen wij erop dat 
wij een leuk en spectaculair eerste lustrum tegemoet gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De Onderzoekscommissie Lustrum 
Merijn Dammers, Myrthe van Eerdt, Casper Joosten,  
Michelle van Kleef, Kathi Künnen en Yvonne Rensen 
 
 

 


