
 

 

Beleid 114 

 

S.G. “William Froude” 

Toegankelijkheid  



 

Beleid van het 114e bestuur der S.G. ‘’William Froude’’ 

Inleiding 
In dit document wordt het beleid van het 114e bestuur der “S.G. William Froude” beschreven. Dit 
plan wordt geschreven als leidraad van het bestuursjaar en is geschreven namens het gehele 114e 
bestuur. Het beleid is gebaseerd op de doelen van Froude, de langetermijnvisie en de Froude missie.  
 
Het doel van de vereniging is zoals statutair vastgelegd: 

 
De vereniging heeft ten doel de belangen van de studenten aan de Technische Universiteit 
Delft en in het bijzonder die van de studierichting Maritieme Techniek aan de Technische 
Universiteit Delft te behartigen. 

 

 

Aan de hand van dit doel is de missie van Froude opgesteld: 
- Het bewaken van de kwaliteit van universitair onderwijs 
- Het faciliteren van ontplooiingsmogelijkheden op persoonlijk vlak en in de maritieme sector 
- Het faciliteren van het opbouwen van een voor ieder passend netwerk 

 

Doel 
Het doel van het 114e bestuur is om de toegankelijkheid van de vereniging te verhogen. Dit doel 

wordt toegepast op de thema’s onderwijs, excursies en de vereniging in het algemeen. Ook willen we 

de openheid van het bestuur vergroten. Hierdoor zullen studenten sneller naar het bestuur toe 

komen met klachten en vragen over het onderwijs, de faculteit of de vereniging. 

Door te kijken naar wat de behoefte onder de studenten is, kan hier beter rekening mee gehouden 

worden bij Froude gerelateerde activiteiten. Hiermee denkt het 114e bestuur er voor te kunnen 

zorgen dat de waarde van Froude onder de studenten vergroot wordt. 

Goede communicatie is belangrijk om deze doelen te halen. Daarom zal het 114e bestuur zich 

inzetten de communicatie binnen de vereniging open en overzichtelijk te maken. 

Het beleid is geschreven over vijf hoofdonderwerpen van het S.G. “William Froude”, welke zijn: de 
vereniging, het onderwijsbeleid, het excursie- en lezingenbeleid, het financieel beleid en 
communicatie. Later zal er nog een lustrumbeleid worden toegevoegd. 
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1. Vereniging 

Leden 
Huidige situatie 

Niet alle studenten van Maritieme Techniek zijn lid van Froude. Verder zijn niet alle leden even 

betrokken bij Froude. Tijdens evenementen zijn vaak dezelfde leden aanwezig. Deze groep van 

actieve leden bestaat vaak uit leden die een commissie doen of hebben gedaan. Zij blijven door de 

jaren heen meer betrokken bij de vereniging.   

Ideale situatie 

Elke student van Maritieme Techniek is op zijn of haar manier betrokken bij Froude. Dit kan 

betekenen dat de student zich veel inzet voor de vereniging of alleen soms mee doet met een 

activiteit. Elke student krijgt de kans om de mate waarin hij of zij betrokken wil zijn zelf te bepalen.  

Beleid 

Het is doel is om het voor alle leden mogelijk te maken zo betrokken te worden als ze zelf willen. 

Hiervoor is het van belang dat het bij de leden bekend is wat de vereniging kan betekenen voor de 

studenten en hoe studenten zich in kunnen zetten voor Froude. Door middel van lunches met 

eerstejaars wordt geprobeerd in een vroeg stadium een koppeling met Froude te maken. Daarnaast 

zal er een commissie-interesseborrel georganiseerd worden op 19 december, zodat ook leden die 

minder actief zijn binnen Froude zich naar eigen gelang voor de vereniging kunnen inzetten. Verder is 

het van belang om uit te stralen dat activiteiten van Froude voor alle leden toegankelijk zijn. 

Studenten die niet op EJW zijn geweest hebben zich vaak niet direct ingeschreven, dit geldt ook voor 

internationale studenten. Om deze studenten toch te bereiken en aan te sporen zich in te schrijven, 

zullen college worden bezocht en presentaties worden gehouden op de daarvoor bedoelde 

momenten. 

Commissies 
Huidige situatie 

Froude heeft vele commissies om het bestuur te ondersteunen in haar taken en om de vereniging 

draaiende te houden. Veel commissies zetten activiteiten neer voor andere leden. Ook zorgen 

commissies voor betrokkenheid tussen leden en Froude.  

De commissies zijn voor studenten een mogelijkheid om zich te ontwikkelen op een gebieden die niet 

in de studie voorkomen. Daarnaast hebben commissies een groot sociaal effect, zij zorgen voor 

binding tussen studenten binnen de commissie en voor binding tussen commissieleden die een 

activiteit organiseren en leden die deelnemen aan deze activiteit.  

Er zit qua druk en benodigde tijd veel verschil tussen de verschillende commissies, dit wordt 

opgevangen door drukke commissies te vullen met meer studenten en serieuze commissies te laten 

vullen door ouderejaars studenten. Commissies worden altijd begeleid door iemand uit het bestuur 

in de vorm van een QQ’er. 
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Ideale situatie 

Commissies zijn zelfstandig en zorgen voor hun eigen zaken.  De rol van een QQ'er is vooral 

waarnemend. Een commissie kan eigen overwogen beslissingen nemen en zo een eigen draai geven 

aan de commissie. De commissie staat via de QQ'er in contact met het bestuur en laat op die manier 

duidelijk aan het bestuur weten wat de stand van zaken is. Begrotingen en exploitaties worden 

gemaakt door de penningmeester van de commissie en gecontroleerd door de penningmeester van 

het bestuur. De QQ'er is te allen tijde de eindverantwoordelijke van de commissie. Commissies 

zorgen zelf voor kennisoverdracht tussen verschillende jaren.  

Beleid 

De zelfstandigheid van een commissie is van groot belang. Op deze manier kunnen commissieleden 

zich meer ontwikkelen en ligt er minder werkdruk op het bestuur. Per commissie moet er gekeken 

worden hoeveel zelfstandigheid er van de commissie verwacht kan worden. De QQ'er heeft een 

waarnemende rol binnen de commissie en zorgt voor het contact tussen het bestuur en de 

commissie. De QQ'er zorgt er als contactpersoon voor dat de commissie handelt binnen het kader 

dat opgesteld is door het bestuur voor die commissie. Binnen dat kader is een commissie vrij te 

handelen zoals het zelf goed acht. De QQ'er grijpt alleen in als het fout gaat. Commissies zorgen 

ervoor dat hun witboeken up-to-date zijn en zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van een 

wisselactiviteit. De QQ’er zorgt ervoor dat de commissie de witboeken up-to-date houdt. 

Disputen 
Huidige situatie 

Froudeband wordt gezien als commissie waardoor alleen DWT overblijft als dispuut. DWT bestaat uit 

een groep ouderejaars, waardoor continuïteit in gevaar komt. DWT speelt niet onder de leden en 

heeft een kleine naamsbekendheid. 

Ideale situatie 

Een dispuut is onderdeel van de vereniging, maar opereert volledig onafhankelijk. Het dispuut is 

daardoor verantwoordelijke voor alle interne zaken, maar houdt wel contact met het bestuur over 

lopende zaken. Het dispuut is bekend onder de leden en door goede instroom van nieuwe studenten   

blijft de continuïteit gewaarborgd. 

Beleid 

DWT is op zoek naar nieuwe leden om zo het voortbestaan van het dispuut veilig te stellen. DWT zal 

zelf op zoek gaan naar nieuwe leden waarbij het bestuur ondersteuning biedt. Het bestuur hecht 

waarde aan het voortbestaan van DWT aangezien zij het enige dispuut is van Froude op dit moment.  

Daarnaast is DWT van plan een nieuw bouwproject op te pakken, ook hier zal vanuit het bestuur 

ondersteuning voor komen, maar het initiatief ligt bij het dispuut zelf. 
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VOL 
Huidige situatie 

De VOL is een vrij passieve groep die door Froude gebruikt kan worden als een goed netwerk. Veel 

VOL-leden zijn actief geweest bij Froude en worden in deze hoedanigheid aangeschreven om zo als 

contactpersoon te dienen binnen een bedrijf. Het VOL-koppel systeem wordt op dit moment 

nauwelijks gebruikt door de leden. 

Ideale situatie 

De VOL is een netwerk dat door Froude gebruikt kan worden om in contact te komen met bedrijven. 

Studenten kunnen via oud leden afstudeerplekken of MATSO-stages regelen. Het bestuur kan via oud 

leden in contact komen met bedrijven voor het organiseren van activiteiten en het regelen van 

sponsoring. Daarnaast is er een goede band tussen VOL-leden onderling, waarbij Froude bijdraagt 

door het organiseren van activiteiten voor VOL-leden 

Beleid 

De VOL wordt gebruikt als netwerk om in contact te komen met bedrijven. De VOL-leden zijn een 

laagdrempelige manier om bij een bedrijf een idee te brengen of activiteiten mogelijk te maken en 

zullen dan ook op die manier gebruikt worden. Om de VOL betrokken te houden bij Froude wordt er 

in overleg met het VOL-bestuur een borrel georganiseerd voor VOL-leden. Ook ontvangen VOL-leden 

digitaal de nieuwsbrief, het boegbeeld en het jaarboek.  Het is een streven van het bestuur om de 

gegevens van VOL-leden actueel te krijgen en te houden.  

Alcohol en drugs 
Huidige situatie 

Er is bij elke Froude activiteit iemand van het bestuur nuchter. Dit zorgt voor een vorm van toezicht 

en zo kan er bij incidenten goed ingegrepen worden. Er worden door Froude een aantal activiteiten 

georganiseerd waarbij er alcohol genuttigd wordt. Het nuttigen van alcohol door een minderjarige 

tijdens een Froude activiteit wordt niet toegestaan. Een lid wordt onder geen beding gedwongen tot 

het drinken van alcohol. Het gebruik van drugs tijdens een Froude activiteit is niet toegestaan.   

Ideale situatie 

Tijdens Froude activiteiten is er altijd een bestuurslid nuchter, zodat er een vorm van toezicht is en er 

adequaat bij incidenten ingegrepen kan worden. Leden nuttigen alleen alcohol op de daarvoor 

bedoelde momenten en activiteiten. Leden houden zelf in de gaten dat ze niet teveel drinken en 

spreken elkaar aan als dit wel het geval is. Er worden tijdens Froude-activiteiten geen drugs gebruikt. 

Beleid 

Tijdens alle Froude-activiteiten is de Nederlandse wet van kracht. Dit houdt in dat leden die zich hier 

niet aan houden sancties opgelegd kunnen krijgen door het bestuur. Het gebruik van zowel soft als 

harddrugs wordt niet getolereerd tijdens Froude-activiteiten, hetzelfde geldt voor minderjarig 

drinken en overmatig alcohol gebruik. Deze regels en de consequenties bij overtreding zijn 

opgenomen in het Huishoudelijk Regelement en de Algemene Reisvoorwaarde van de vereniging.    
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2. Onderwijs 

Enquêtes 
Huidige situatie 

Enquêtes worden vaak door weinig studenten ingevuld. Aangezien Maritieme Techniek geen grote 

studie is qua aantal studenten is een grotere respons nodig. Als weinig studenten de enquête 

invullen is de uitkomst van de enquête niet representatief en kan deze niet gebruikt worden. 

Ideale situatie 

Alle studenten vullen alle enquêtes in. Daarnaast zien de studenten ook duidelijk wat er met hun 

feedback gebeurt, waardoor zij het gevoel hebben dat het nuttig is om de enquêtes in te vullen. 

Beleid 

Als studenten het belang van de enquêtes inzien zullen zij deze meer in gaan vullen. Om dit 

bewustzijn te creëren willen we de verbeteringen en aanpassingen die de enquêtes mogelijk maken 

laten zien aan de studenten. Hierdoor zien de studenten wat er met hun feedback gedaan wordt en 

zullen zij meer gemotiveerd zijn om enquêtes in te vullen. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van 

de gebruikelijke promo om studenten ervan bewust te maken dat er enquêtes worden gehouden. 

Ook zal er in beeld gebracht worden welke enquêtes er afgenomen worden op welke data om te 

kunnen analyseren of er teveel enquêtes in een bepaalde tijdsperiode worden afgenomen.  

Begeleiding eerstejaars 
Huidige situatie 

De overgang van het middelbare onderwijs naar de universiteit is een zeer grote stap. Niet alleen het 

gevraagde kennisniveau en de gevraagde inspanning zijn hoger, ook wordt er van de studenten 

verlangt dat zij op een hele andere manier stof tot zich nemen. Bij veel eerstejaars studenten is deze 

overgang lastig en ze komen er vaak pas laat achter welke manier van studeren voor hen werkt. In 

sommige gevallen is de opgelopen vertraging dan al te groot om nog in te halen, wat leidt tot het niet 

halen van het BSA. 

Ideale situatie 

Alle studenten zijn zich bewust van het feit dat er op de universiteit meer van hen gevraagd wordt. 

De studenten gebruiken allemaal een manier van studeren die voor hen werkt, om zo optimaal te 

studeren. Studenten weten wat voor hen de meest ideale manier van studeren is en halen er zo alles 

uit wat zij van zichzelf verlangen.  
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Beleid 

Door studenten zeker in het begin aan te moedigen om alle mogelijk middelen te gebruiken voor hun 

studie, zullen de studenten er sneller achter komen wat goed voor hen werkt en hoe zij het best 

kunnen studeren. Dit kunnen zij enkel ontdekken als ze de eerste weken hoge participatie hebben bij 

de colleges. Daarnaast wordt de student meegeven dat hij of zij het beste zo hard mogelijk kan 

beginnen met studeren. Als later blijkt dat de studie de student gemakkelijk afgaat dan kan dan altijd 

nog besloten worden rustiger aan te gaan doen. Andersom is deze transitie een stuk lastiger en leidt 

het vaak tot problemen.  

Begeleiding bachelor studenten 
Huidige situatie 

Na het behalen van het BSA is er voor de studenten geen selectiemomenten meer, toch lopen 

studenten nog tegen een aantal problemen aan, zoals het plannen van bachelor vakken, regels over 

het doen van het BEP en de harde knip. Er is afgelopen jaar een planningsmoment geweest voor 

bachelor vakken, alleen is deze door weinig studenten bezocht. 

Ideale situatie    

Studenten ondervinden tijdens de bachelor geen problemen met het plannen van hun vakken. 

Studenten weten duidelijk wat de tijdsdruk is van de vakken en maken hieromheen hun eigen 

studieplanning. Daarnaast zijn de regels omtrent harde knip en het doen van het BEP duidelijk en 

worden deze regels tijdig naar de studenten gecommuniceerd. 

Beleid 

Er zullen 2 planningsmomenten georganiseerd worden het aankomende jaar, voor het begin van elk 

semester. De promo van deze activiteiten zal opgeschroefd worden, zodat alle studenten weten 

wanneer het evenement plaats vindt. Daarnaast zal er duidelijk gecommuniceerd worden welke 

regels er gelden voor de harde knip en het doen van het BEP. De communicatie hiervan zal gebeuren 

via Brightspace. Er zal een begin gemaakt worden met het uitzetten van de werkdruk van de vakken 

zodat studenten zelf hun bachelor kunnen ‘ plannen’. 

Master 
Huidige situatie 

Masterstudenten krijgen minder aandacht van het bestuur dan bachelor studenten. Dit komt door 

het feit dat het bestuur vaak bestaat uit bachelor studenten, die niet altijd weten wat er speelt in de 

master en door het feit dat er van masterstudenten verwacht wordt dat zij zelfstandiger zijn en 

minder begeleiding nodig hebben  dan bachelor studenten. Bij klachten of vragen kunnen 

masterstudenten zich wenden tot de SMT.  
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Ideale situatie 

Masterstudenten krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben van de vereniging. Deze 

ondersteuning wordt geboden vanuit SMT in samenwerking met Froude. 

Beleid 

Het bestuur kijkt samen met SMT waar er bij masterstudenten behoefte aan is. SMT neemt hierin het 

voortouw. Het bestuur zal ondersteuning bieden waar nodig. 

Brightspace 
Huidige situatie 

Afgelopen jaren werd door de TU Delft Blackboard gebruikt voor het communiceren van alle 

onderwijs gerelateerde zaken. Ook konden hier vakbeschrijvingen en rooster gevonden worden en  

opdrachten en projecten ingeleverd worden. De meeste studenten kunnen redelijk met Blackboard 

omgaan, maar er kan nog veel meer uit gehaald worden. Froude is in het allereerste begin actief 

geweest met een eigen Blackboardpagina, maar deze is de afgelopen jaren niet meer gebruikt. 

Aankomend jaar zal de TU Delft overstappen van Blackboard naar Brightspace. 

Ideale situatie 

De studenten en docenten maken maximaal gebruik van Brightspace. Docenten richten hun 

vakpagina's overzichtelijk in en studenten kunnen makkelijk bij de benodigde informatie komen. 

Froude gebruikt haar Brightspacepagina om al haar onderwijsnieuws te communiceren, zodat alle 

informatie overzichtelijk op één plek staat waar studenten het makkelijk kunnen vinden. 

Beleid 

Het bestuur gaat de Froude Brightspacepagina gebruiken om al het onderwijsnieuws te 

communiceren naar studenten. Ook zal er op de Brightspacepagina een overzicht komen waar alle 

informatie vanaf de TU Delft te vinden is. Door de Brightspacepagina van Froude te volgen zijn 

studenten geheel op de hoogte van wat er speelt op onderwijsgebied.   
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3. Excursies en lezingen 

Lezing 
Huidige situatie 

Er worden één à twee lunchlezingen per periode georganiseerd over onderwerpen die niet in de 

colleges aan de orde komen.  

Ideale situatie 

De lunchlezing biedt de student een mogelijkheid om zich naast zijn studie te verbreden. De student 

blijft door middel van lunchlezingen op de hoogte van de actualiteiten en innovaties in de maritieme 

industrie. De student zelf is geïnteresseerd in de onderwerpen van de lunchlezingen en deze 

onderwerpen spreken de student aan. Doordat lunchlezingen laagdrempelige activiteiten zijn zullen 

de lunchlezingen goed bezocht worden.  

Beleid 

Er zullen dit jaar één à twee lunchlezingen per kwartaal georganiseerd worden. Deze lunchlezingen 

gaan over een specifiek onderwerp en zijn dus geen bedrijfspraatje. We sturen er op aan dat 

bedrijven of personen komen vertellen over innovatie en actualiteiten van de maritieme sector. Zo 

willen we voorkomen dat lunchlezingen reclamepraatjes worden van bedrijven. Er wordt geld 

gereserveerd voor individuen en/of kleinere bedrijven die zelf geen geld hebben om een lunch te 

verzorgen. 

Case 
Huidige situatie 

Er worden door het jaar heen meerdere activiteiten georganiseerd waarbij cases dan wel de 

hoofdactiviteit dan wel een bij-activiteit zijn. Deze cases zorgen vaak voor meer diepgang en 

interactie dan een lezing of presentatie kan geven. Afgelopen jaren is er een CaseTour georganiseerd, 

afgelopen jaar is deze niet door gegaan vanwege een gebrek aan aanmeldingen. 

Ideale situatie 

De cases worden door zowel bedrijven als studenten als waardevolle activiteiten gezien. Voor 

studenten is het een kans om zich te verdiepen in onderwerpen die misschien niet direct in de studie 

voorkomen. Daarnaast daagt het de student uit op een manier die niet vaak in college voorkomt. Het 

bedrijf dat de case organiseert kan nieuwe inzichten krijgen door de frisse blik van de studenten, 

daarnaast kan een bedrijf laten zien tegen wat voor soort inhoudelijke problemen zij aan lopen. 

Beleid 

Dit jaar zal er geen CaseTour georganiseerd worden. Er zal daarentegen wel een Casedag 

georganiseerd worden, deze zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de 3de periode. Er wordt 

gekeken of deze Casedag kan worden georganiseerd in samenwerking met HBO Maritieme Techniek. 

Op deze manier ontstaat er een groter netwerk en kunnen verschillende denkwijze gecombineerd 

worden. Naast deze casedag zullen er tijdens TBE’s en dagexcursies ook cases langskomen. 
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Excursies 
Huidige situatie 

Er worden dagexcursies georganiseerd naar locaties welke realistisch zijn om binnen een dag te 

bereiken. De onderwerpen worden door het bestuur bepaald aan de hand van hun plan en wat er op 

hun pad komt. Door veel besturen zijn tweedaagse binnenlands excursies georganiseerd om 

bedrijven te bezoeken die niet binnen een dag te bezoeken zijn. Dit betekent vaak dat de TBE’s naar 

locaties gaan die verder van Delft af liggen. De meerdaagse buitenlandse excursie van ongeveer een 

week lang wordt eenmaal per jaar georganiseerd. Deze excursie wordt vooral gebruikt om inzicht te 

krijgen in de maritieme sector in andere landen. Voorgaande locaties zijn bijvoorbeeld: Rusland, 

Turkije, Italië, Kroatië en Engeland. Soms komt het voor dat excursies niet het beoogde aantal 

deelnemers haalt. Dit is vaak te wijten aan het drukke schema van de student en door overlap van 

verschillende activiteiten die door Froude worden georganiseerd. 

Ideale situatie 

De excursies vormen voor de maritieme student een manier om de maritieme sector van een andere 

kant te zien dan vanuit de ogen van docenten. De student ziet op deze manier hoe de geleerde 

theoretische kennis in de praktijk gebruikt wordt. De excursies zijn een studiemotivatie voor de 

student, doordat de student door excursies ziet wat hij met zijn studie kan. Daarnaast helpt het de 

student later bij master- dan wel beroepskeuze. Door excursies worden veel verschillende kanten van 

de maritieme sector belicht. Hiermee wordt de volledige breedte van de maritieme sector beslagen. 

De excursies zijn goed bezocht en het beoogde aantal deelnemers wordt gehaald. Door goede 

promotie weet de student op tijd af van de excursie. 

Beleid 

De excursies laten de verschillende sectoren van de maritieme industrie  zien. Na een jaar is elke tak 

van sport aan bod geweest, zodat er voor elke student een excursie bij zit in zijn of haar 

interessegebied. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de masterrichtingen, om zo studenten in 

de bachelor te helpen met hun masterkeuze. In het 114e jaar zal er in de 1ste en de 3de periode  een 

TBE georganiseerd worden. Er wordt gekeken of de tweede TBE omgezet kan worden naar een 

driedaagse buitenland excursie (DBE). In de 4de periode zal er een MBE georganiseerd worden. 

Hiernaast worden er minstens 5 dagexcursies georganiseerd.  

De nadruk zal dit jaar liggen op het halen van het beoogde aantal deelnemers. Hiervoor is het van 

belang dat de student tijdig op de hoogte is van de excursie en dat er geen overlap is tussen 

verschillende activiteiten. Naast de jaarplanning is daarom ook een promoplanning gemaakt voor het 

hele jaar. Deze promoplanning zorgt ervoor dat er op tijd begonnen wordt met plannen en dat 

verschillende evenementen elkaar niet in de weg gaan zitten qua promo. In deze promoplanning zijn 

ook deadlines van studenten opgenomen, zodat er rekening gehouden kan worden met studiedruk 

van studenten tijdens het plannen van activiteiten. 

Om er voor te zorgen dat studenten tijdig op de hoogte zijn wordt er ook elk kwartaal een 

kwartaalplanning gepresenteerd met daarin de activiteiten van het gehele kwartaal. Het doel dat we 

hiermee proberen te bereiken is dat de student verder vooruit kan plannen en meer rekening 

gehouden kan worden met Froude-activiteiten waar een student aan wil deelnemen. 
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4. Financieel 

Algemeen 
Huidige situatie 

Er wordt gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma Exact Online. Met behulp van dit 

boekhoudprogramma worden de financiën van de vereniging in kaart gebracht door de 

penningmeester. Dit is de enige persoon die wijzigingen aan kan brengen in het programma, op deze 

manier worden fouten zoveel mogelijk voorkomen. Alle facturen van bestuursgenoten worden naar 

de penningmeester gestuurd die het verder behandeld. De andere bestuursgenoten kunnen 

meekijken in Exact maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen. Niet iedereen heeft een even goed 

overzicht van de financiële situatie van de vereniging. 

Ideale situatie 

Alle leden van het bestuur kunnen foutloos omgaan met Exact. Zij hebben allemaal overzicht in de 

financiën van de vereniging en weten hoe ze declaraties moeten verwerken, waardoor de werkdruk 

van de penningmeester wordt verlaagd. Alle opties van Exact worden maximaal benut en de 

overdracht tussen penningmeester is dusdanig goed dat de penningmeester bij het begin van het 

jaar volledige kennis heeft van het financiële plaatje van de vereniging. 

Beleid 

Alle bestuursleden hebben inzicht in Exact, echter kan alleen de penningmeester wijzigingen maken. 

Dit wordt gedaan omdat de andere bestuursleden niet de benodigde kennis hebben om hier foutloos 

mee te werken. De andere bestuursleden weten in grote mate wat er financieel omgaat in de 

vereniging. Het doel is om alle betalingen te digitaliseren, dit betekend dat leden hun declaraties via 

de site kunnen doorgeven en dat bestuursleden dit via de penningmeester doen. Hiermee zorgen we 

ervoor dat alle betalingen op één plek zijn en er geen papieren betalingen kwijt raken. 

Sponsoring 
Huidige situatie 

Bij Froude wordt veel mogelijk gemaakt met de hulp van sponsoren. Een groot deel hiervan komt op 

rekening van de 5 hoofdsponsoren. Zij hebben een contract voor één collegejaar en worden jaarlijks 

benaderd om dit contract te verlengen. Sponsoring is de laatste jaren moeilijker geworden en het 

kost steeds meer moeite en tijd om sponsoren binnen te halen. Twee mensen uit het bestuur 

houden zich bezig met de sponsoring. Over het algemeen zoeken commissies geen contact met 

sponsoren. 

Ideale situatie 

De sponsoren worden direct aan het begin van het jaar benaderd en worden maar éénmaal per jaar 

benaderd. Hoofdsponsoren komen hun verplichtingen na of laten ver van tevoren weten dat ze geen 

hoofdsponsor meer willen zijn. Voor de daar voor bedoelde activiteiten is er ruim van tevoren een 

sponsor die een deel van de kosten op zich neemt. Ook relevante niet-maritieme worden benaderd 

voor sponsoring. Bij alle sponsoren vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Voor het jaarboek zal 

het sponsor team zelf alle sponsoring binnen halen zodat dit niet een last is voor het volgende 

bestuur. 
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Beleid 

Gesprekken met hoofdsponsoren worden aan het begin van het jaar gepland. Bij de andere 

sponsoren wordt er gebeld naar het bedrijf en gekeken of er behoefte is aan een 

kennismakingsgesprek. Sponsoren worden in het principe maar één keer benaderd, om professioneel 

over te komen. De sponsoring voor het jaarboek zal in het 114e bestuursjaar al worden 

binnengehaald voor het volgende bestuur. 

Duurzaamheid 
Huidige situatie 

Bij de aankoop van spullen, zowel door het bestuur als door commissies, wordt niet altijd nagedacht 

over de duurzaamheid van de aankoop voor de vereniging. Vaak worden spullen aangekocht voor 

een activiteit en na de activiteit weer weggegooid of zijn de spullen al aanwezig in het archief maar 

worden ze alsnog aangekocht. 

Ideale situatie 

Het bestuur en de commissies zijn zich bij de aankoop van spullen bewust van de duurzaamheid van 

deze aankoop. Zo worden spullen niet dubbel gekocht, wordt er gekeken over spullen vaker gebruikt 

kunnen worden en of de aankoop evenveel waarde toevoegt aan een activiteit als deze kost. 

Beleid 

Door commissies bewust te maken van de duurzaamheid van hun aankopen zal er beter gekeken 

worden naar aankopen. Ook zal het bestuur beter toezicht houden op aankopen. Daarbij wordt wel 

de waarde voor de activiteit in het achterhoofd gehouden en zullen aankopen niet worden 

afgehouden puur om te besparen op de kosten.  

  



 

Beleid van het 114e bestuur der S.G. ‘’William Froude’’ 

5. Communicatie 

Informatiestromen 
Huidige situatie 

Froude kent vele manier om met haar leden en externe partijen te communiceren. Deze worden 

veelvuldig gebruikt om activiteiten te promoten, onderwijs gerelateerde zaken te door te geven en te 

communiceren met externe partijen. Een voorbeeld van die informatiestromen zijn: website, 

Facebook, LinkedIn, Froude-app, nieuwsbrief etc. Door de grote hoeveelheid aan mogelijke 

informatiestromen kan een groot publiek worden bereikt, echter kan het voor een student of 

externe partij ook onoverzichtelijk worden. 

Ideale situatie 

Studenten en externe partijen krijgen de informatie die ze verlangen en weten deze informatie ook 

makkelijk te vinden. 

Beleid 

Door alle informatiestromen in kaart te brengen en te bepalen welke informatie over welk kanaal 

gaat wordt er meer duidelijkheid gegeven aan de ontvanger. Zo zal de student weten waar hij of zij 

bepaalde informatie kan vinden zonder ondergesneeuwd te worden met andere informatie. Op deze 

manier kan de gewenste informatie sneller gevonden worden en komt alle informatie 

overzichtelijker over. 

Activiteitenoverzicht 
Huidige situatie 

Op de website van Froude is een agenda te vinden met evenementen van de vereniging. Deze 

agenda is niet altijd up-to-date, zeker als het gaat om sociale evenementen. Daarnaast kijken veel 

studenten niet in deze agenda en houden bij hun planning dus geen rekening met Froude-

activiteiten. 

Ideale situatie 

Studenten weten wanneer Froude-activiteiten plaats vinden en kunnen zo inplannen wanneer ze 

meedoen met dergelijke activiteiten. Een student hoeft dus geen activiteit meer te laten schieten 

met als reden dat de activiteit niet op tijd bij hem of haar bekend was. 

Beleid 

Naast het gebruik van de website zal er gebruik gemaakt worden van posters met daarop de 

kwartaalplanning. Deze kwartaal geeft snel een goed overzicht voor alle Froude-activiteiten van dat 

kwartaal. Op deze manier kan de student gemakkelijk aan de informatie komen en zo beter 

inplannen wanneer hij of zij meedoet met een activiteit. De kwartaalplanning wordt 1 à 2 weken voor 

het begin van het kwartaal opgehangen, zodat activiteiten aan het begin van het kwartaal ook op tijd 

bekend zijn bij de studenten.  
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Communicatie met commissies 
Huidige situatie 

De communicatie tussen het bestuur en de commissies loopt via een QQ'er. De QQ'er is niet altijd op 

de hoogte van de bezigheden van de commissie en welke stappen er nog gezet moeten worden door 

de commissie. De overdracht tussen commissies is niet altijd voldoende, waardoor de nieuwe 

commissie niet altijd bekend is met de taak die zij moeten verrichten. 

Ideale situatie 

Het bestuur is op de hoogte van de zaken die spelen binnen een commissie, echter wordt er per 

commissie een inschatting gemaakt in hoeverre een QQ'er de commissie moet controleren. De QQ'er 

zelf is aan het begin van een nieuwe commissie goed op de hoogte wat de commissie moet gaan 

doen. De overdracht tussen commissies is zodanig goed dat de nieuwe commissie goed weet wat van 

hun verwacht wordt. 

Beleid 

De commissies zijn ervoor verantwoordelijk dat hun witboeken up-to-date zijn. Daarnaast kan er een 

overdrachtsactiviteit gepland worden door de huidige commissie. Het bestuur maakt per commissie 

een inschatting hoeveel controle er voor die commissie nodig is.  

Internationale studenten 

Huidige situatie 

Door de toestroom aan internationale studenten is de vraag vanuit het buitenland naar informatie 

omtrent Maritieme Techniek en Froude groter. Maritieme techniek is een Nederlandse bachelor en 

Froude is daardoor ook Nederlands georiënteerd, dit is voor een internationale (master)student niet 

toereikend. Ook is het voor buitenlandse bedrijven lastig om met Froude in contact te komen. Op dit 

moment wordt de website van Froude tweetalig gemaakt. 

Ideale situatie 

Alle informatiestromen waarbij masterstudenten en buitenlandse  bedrijven betrokken zijn, zijn 

volledig tweetalig. 

Beleid 

Het tweetalig maken van de website wordt doorgezet om zo masterstudenten en buitenlandse 

bedrijven van informatie te voorzien. Bij de andere informatiestromen zal per informatiestroom 

bekeken worden of er behoefte is aan tweetalige informatie.  

 

 


