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1. Introductie 
 
Lieve leden, 
 
Als 33ste bestuur van studievereniging Kwakiutl presenteren wij met trots het beleidsplan van 
het jaar 2019/2020. In dit beleidsplan zetten wij ten eerste onze speerpunten, die wij 
gezamenlijk willen nastreven, uiteen. Deze speerpunten zullen het hele jaar een focus voor ons 
en de vereniging zijn. Ook de persoonlijke visies van de bestuursleden zullen onderdeel 
uitmaken van het beleidsplan. Hierin hebben we persoonlijke doelen en ideeën opgesteld. 

‘We will feast when our hearts desire to feast’ is het credo van Kwakiutl en dat willen 
we zeker uitstralen. Wij willen dat een lidmaatschap bij Kwakiutl een ongedwongen, vrije sfeer 
biedt waarop je achteraf kan terugkijken als één groot feest. Kortom; een heel nieuw jaar vol 
met nieuwe mensen, uitdagingen, en ervaringen. We hopen dat jullie er net zo van gaan genieten 
als wij gaan doen. Wij hebben zin in het komende jaar!  
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2. Doelen 
 

2.1 speerpunt 1: Kwakiutl voor de leden 
 
Het 33ste bestuur van de antropologische studievereniging Kwakiutl wil in het studiejaar 
2019/2020 graag veel aandacht geven aan de leden van Kwakiutl. We zijn van mening dat het 
nauw verbonden zijn met de leden centraal staat voor het voortbestaan van de vereniging. Hoe 
we de nadruk op het geven van aandacht aan de studenten zullen leggen, zetten we uiteen in drie 
subcategorieën: 1) enthousiasme waarborgen en de groei van Kwakiutl; 2) brug tussen alle 
jaarlagen; 3) centraal aanspreekpunt voor leden. Deze subcategorieën zullen in het vervolg van 
dit speerpunt verduidelijkt worden.  
 

2.1.1 Enthousiasme waarborgen -groei van Kwakiutl 
Dit jaar willen wij graag ervoor zorgen dat meer leden, ten opzichte van voorgaande jaren,  van 
Kwakiutl gedurende het jaar enthousiast meedoen aan de verschillende activiteiten die worden 
georganiseerd. Dit willen wij proberen te waarborgen door middel van het strategische 
inplannen van evenementen. Hierdoor zijn er voldoende, afwisselende, evenementen waar 
leden aan mee kunnen doen. Wij hebben van het 32ste bestuur geleerd dat er in de winter, rond 
de jaarwisseling, een dipje is wat betreft actieve deelname. Dit heeft onder andere te maken met 
factoren zoals het weer of (des)interesse in bepaalde evenementen. Wij zullen proberen leden 
vooralsnog actief te betrekken, door natuurlijk zelf ook een actieve houding aan te nemen. Deze 
actieve houding houdt in dat wij bij elk evenement enthousiast mee zullen doen. Ook gaan we 
in deze periode proberen niet te veel maar wel spectaculaire evenementen organiseren, die niet 
te ver van de UvA zullen plaatsvinden.  Op deze manier hopen we studenten toch naar 
evenementen te lokken, ondanks bijvoorbeeld slecht weer. 
     Daarnaast willen wij de leden een actieve rol binnen de vereniging bieden. Dit willen wij 
doen door leden bij een commissie te betrekken. Om ervoor te zorgen dat de leden van 
commissies enthousiast en gemotiveerd blijven gaan we proberen om, vooral in de winter, een 
activiteit met hen te ondernemen, denk aan eten, bowlen of dansen/karaoke. Ook vinden we het 
van belang dat de leden van de vereniging weten welke evenementen op de jaaragenda staan. 
Om iedereen op de hoogte te houden van de planning gebruiken wij social media, de 
nieuwsbrief en maandagenda’s. Daarnaast zullen wij dit ook promoten in verschillende 
groepsapps en in de bestuurskamer zelf.  
    Tot slot zijn er de wekelijkse borrels. Tijdens de borrel is het natuurlijk het uitgelezen 
moment om gezellig met de leden een drankje te doen en hen te leren kennen. Wij als bestuur 
zullen ook elke week op de borrels aanwezig zijn en hopen dat we leden kunnen 
betrekken/enthousiasmeren om ook te komen. Een deel van de promotie en het op de hoogte 
houden van de leden zullen we ook op de borrels doen.  
 

2.1.2 Brug tussen alle jaarlagen 
Als het 33ste bestuur willen wij de spiritus zijn die de Kwakiutl-barbecue doet 
aanwakkeren.  Door middel van een vooraf strategisch ingeplande agenda proberen wij zoveel 
mogelijk rekening te houden met de roosters van verschillende jaarlagen. Op deze evenementen 
zullen wij ons inzetten om de saamhorigheid en de banden tussen de leden van Kwakiutl op te 
bouwen en te versterken. Dit willen we bewerkstelligen door een actieve en open houding te 
hanteren tijdens de verschillende activiteiten van Kwakiutl. We willen zo veel mogelijk 
studenten betrekken door middel van variatie in activiteiten. Ook willen we graag diverse 
commissies, zodat de studenten van verschillende jaren met elkaar in contact komen. 
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Daarnaast proberen we alle leden van Kwakiutl te betrekken bij de vereniging door het 
organiseren van gevarieerde evenementen. Zo zal er voor iedereen iets bijzitten, denk aan 
borrels en feesten, maar ook lezingen, filmavonden en carrière-evenement. Op deze manier 
hopen we ook de studenten die lid zijn van Kwakiutl, maar de weg naar de bestuurskamer 
vergeten zijn, te bereiken.   

Aankomend jaar zal onder leiding van Rozemijn Aalpoel, docent op de UvA, een start 
worden gemaakt met het ‘buddy systeem’. Dit systeem is bedoeld voor de internationale 
studenten, die de studie verwacht vanaf het studiejaar ‘20/’21. De studie culturele antropologie 
en ontwikkelingssociologie zal dan starten met een internationale bachelor. De afdeling 
antropologie is momenteel nog niet bezig met het opzetten van de pilot voor het buddysysteem 
en wij kunnen hier verder dan ook nog niet inhoudelijk op ingaan. Wel weten we dat het 
aankomend jaar een voorproefje gaat zijn en dat wij als Kwakiutl zijn gevraagd om aan onze 
leden te vragen of er interesse is om buddy te worden.  
 

2.1.3 Centraal aanspreekpunt voor leden 
Wij vinden het heel erg belangrijk dat de bestuurskamer altijd open is voor iedereen. We willen 
graag een open deur mentaliteit creëren waar de kamerdiensten gericht zijn op het creëren van 
een huiskamergevoel, een veilige en prettige sfeer, een plek die aanvoelt als thuiskomen. De 
bestuurskamer willen we neerzetten als een plek voor gezelligheid en ontspanning, een plek 
waar studenten uit verschillende jaarlagen samenkomen en elkaar kunnen enthousiasmeren 
over de studie, de borrels en andere evenementen van Kwakiutl. Wij als bestuursleden zullen 
daarom doordeweeks aanwezig zijn in de bestuurskamer en openstaan om een praatje te maken 
met studenten die langskomen. De bestuurskamer moet het kloppende hart worden van waaruit 
Kwakiutl onder haar leden gaat leven en dit ook overbrengt naar de buitenwereld toe.  

  We hopen te bereiken dat de leden Kwakiutl en haar bestuursleden gaan zien als 
centraal aanspreekpunt, mochten ze met problemen zitten of vragen hebben. Maar ook als er 
suggesties of leuke ideeën en initiatieven zijn, zullen wij er vanuit Kwakiutl een luisterend oor 
voor hebben. Onze deur zal altijd openstaan voor leden.  
 

2.2 speerpunt 2: Samenwerking 
 

2.2.1 Samenwerking tussen Kwakiutl en andere instanties 
Als het 33ste bestuur van Kwakiutl hechten wij er belang aan dat er een goede samenwerking 
wordt gevormd tussen Kwakiutl en andere instanties. Zo vinden wij het belangrijk om een 
goede band op te bouwen met de studieverenigingen van de FMG, maar ook met andere 
antropologische verenigingen en organisaties. Door samen te werken met andere 
studieverenigingen creëer je connecties onder de leden. Ook kunnen er van samenwerkingen 
nieuwe dingen worden geleerd en sta je sterker bij bijvoorbeeld onderhandelingen. En last but 
not least; door samenwerkingen aan te gaan en banden op te bouwen met andere verenigingen 
is het mogelijk om grotere evenementen te organiseren, waar ook veel mensen op af komen: 
the more the merrier.  

ASVA heeft Kwakiutl de afgelopen jaren vaak geholpen. Ook dit jaar willen wij graag 
met hen blijven samenwerken. Het 33ste bestuur zal met elkaar trainingen volgen om zo goed 
voorbereid het jaar te starten en gaandeweg het jaar te blijven leren. Daarnaast willen we de 
ASVA betrekken bij evenementen die we samen met andere verenigingen organiseren.  

Kwakiutl werkt al lange tijd samen met het ANCA, Amsterdams alumninetwerk 
cultureel antropologen. Deze samenwerking is echter tot nog toe relatief oppervlakkig gebleven 
en liep alleen via de coördinator studie. Dit jaar willen wij deze samenwerking met ANCA 
versterken, mede door het volledige bestuur bekend te maken bij ANCA. Ook zal onze 
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coördinator studie plaatsnemen binnen het bestuur van ANCA als student-lid. ANCA zal, net 
als de docenten, ook betrokken worden bij onze studieverdiepende activiteiten en zal ook 
worden uitgenodigd voor het Namgis congres. Zo blijven zij op de hoogte van de activiteiten 
binnen de studie en is er kans voor studenten om te netwerken met de alumni. 

De afgelopen jaren heeft Kwakiutl ook samengewerkt met LaSSA, De Landelijke 
Samenwerking Studenten Antropologie. Dit willen wij dit jaar weer bewerkstelligen. De 
secretaris van het 33ste bestuur zal lid worden van de vereniging. Met deze samenwerking 
willen wij activiteiten organiseren. Ook willen we graag onderzoeken of het eventueel mogelijk 
is om het congres van Kwakiutl te organiseren in combinatie met het congres van de 
LaSSA. Wat de mogelijkheden zijn en of er animo voor is moeten we nog uitzoeken maar het 
lijkt ons een mooi idee en goed voorbeeld van de intensievere samenwerking met de LaSSA. 
Deze intensievere samenwerking heeft als voordeel voor Kwakiutl dat de LaSSA bekender 
wordt onder de leden. Hierdoor hopen wij dat er dan ook meer leden naar de LaSSA 
evenementen komen, wat dus ook voordelig is voor de LaSSA.  

Tot slot gaan SEC en Kwakiutl al terug tot in het spinhuis, waar wij samen in het gebouw 
zaten. Evenementen als de De Andere Blik (DAB) en de wekelijkse borrels willen wij 
bijvoorbeeld samen blijven organiseren. Dit willen wij bewerkstelligen door de communicatie 
met SEC duidelijk te houden en afspraken met elkaar goed te overleggen. We hopen dat onze 
samenwerking met SEC aankomend jaar voorspoedig verloopt en dat we samen met hen 
geslaagde evenementen neer kunnen zetten. Daarnaast is het voor onze leden ook voordelig 
aangezien zij kennis maken met een andere studie, waardoor zij eventueel een bredere blik 
kunnen krijgen. Van elkaar kunnen we het meeste leren.  
 

2.2.2 Samenwerking tussen studenten en docenten 
Wij hebben gemerkt dat op de afdeling antropologie docenten erg open staan voor contact met 
studenten. Ook vanuit vakdocenten worden de studenten aangemoedigd om met docenten te 
praten, bijvoorbeeld over hun onderzoeken. Vorig jaar hebben we echter gemerkt dat het in 
contact komen met docenten lastig kan zijn. Zowel de docenten als de studenten hebben het 
vaak druk. Mede om deze reden willen wij vanuit Kwakiutl de samenwerking tussen de 
docenten en de studenten versterken. Dit willen wij doen door bijvoorbeeld docenten op de 
hoogte te stellen van onze borrellocatie en -tijd, zodat zij ook langs kunnen komen. Ook willen 
wij docenten uitnodigen op alle studieverdiepende evenementen en een studieverdiepende 
activiteit organiseren samen met docenten. Daarnaast gaan wij de door de docenten 
georganiseerde evenementen, zoals de Antro Screening Room, ook promoten binnen Kwakiutl. 
Vorig jaar kwamen wij er ook achter dat de docenten niet op de hoogte zijn van de locatie van 
de bestuurskamer, het is voor ons dus ook van belang dat dit bekend wordt bij docenten zodat 
zij ook makkelijk in contact kunnen komen met het bestuur. Ook voor hen geldt ons open deur 
beleid. Verder willen wij meer van onze evenementen plaats laten vinden op de afdeling 
antropologie om zo de leden van Kwakiutl bekend te maken met de afdeling en ze makkelijker 
in contact te brengen met de docenten. Om het contact met de docenten goed te laten verlopen 
zijn we bezig om met de studieadviseur een docent als contactpersoon voor de docenten aan te 
stellen. Door middel van een contactpersoon binnen de docenten, kan het doorgeven van 
evenementen en de samenwerking soepeler verlopen. 
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2.3 speerpunt 3: Antropologie in de praktijk  
 
Gedurende het eerste jaar van de studie merkten wij dat er niet veel sprake was van toepassing 
van antropologie in de praktijk in het programma. Pas aan het einde van het jaar kregen wij hier 
bij Antropologie in Actie mee te maken. Hier willen wij geleidelijk veranderingen in 
aanbrengen, voor zover dat mogelijk is.  
            Om de eerstejaars al eerder te laten zien wat mogelijk is na de studie antropologie en de 
tweede- en derdejaars te helpen met voorbereiding voor het oriënteren op de toekomst, willen 
wij vanuit Kwakiutl dit jaar meer evenementen organiseren rondom antropologie in de 
praktijk.Dit gaan wij mede doen met behulp van de carrièrecommissie. Ook zullen wij bij 
DAB’s, lezingen en films de nadruk leggen op de mogelijkheden van antropologie en hoe je je 
als antropoloog kan profileren op de arbeidsmarkt. 
            Vorig jaar is er weinig gedaan met de carrièrecommissie. Omdat wij de studenten zo 
veel mogelijk willen enthousiasmeren en hen mogelijk willen begeleiden in het vinden waar 
hun interesses liggen, gaan wij deze commissie dit jaar uitgebreid aanpakken. In het begin van 
het jaar zal de commissie een lezing organiseren waarbij sprekers van uiteenlopende 
vakgebieden komen vertellen over hun ervaringen in het veld. Vervolgens wordt er halverwege 
het jaar een excursie geregeld naar een werkgever van antropologen, bijvoorbeeld zoals dit 
vorig jaar is gedaan bij VICE. Tot slot organiseert de commissie een toegepaste activiteit 
waarbij studenten kunnen leren antropologische vaardigheden creatief toe te passen. 
            Ook de filmavonden, DAB’s en lezingen willen wij, in het teken van antropologie in de 
praktijk, zo veel mogelijk in het licht van antropologen zetten. Deze zullen echter onderwerp-
gericht zijn en specifieker zijn dan de lezing vanuit de carrièrecommissie. 

Naast het organiseren van evenementen rondom antropologie in de praktijk, willen wij 
vanuit Kwakiutl de mogelijkheid bieden om te netwerken. Mede om deze reden versterken wij 
onze banden met de docenten en ANCA. Zowel de docenten als ANCA zijn mensen met veel 
ervaringen in het veld en weten veel ins and outs waar de studenten nog niet mee bekend zijn. 
Door veel met deze groepen samen te werken is er voor de leden meer mogelijkheid om met 
hen in gesprek te gaan en eventueel ook een goed netwerk op te bouwen. 
            Hiernaast zal de coördinator studie in contact staan met de stagecoördinator van 
Antropologie en is ook de rest van het bestuur altijd bereid om te helpen met eventuele vragen 
of moeilijkheden rondom het vinden van een weg naar een baan na de studie. Daarnaast 
organiseert het bestuur richting het einde van het jaar een keuzevakmiddag gericht op alle 
jaarlagen, zodat er meer duidelijkheid komt over de keuzes binnen de studie die mogelijkheid 
geven tot keuzes buiten de studie. 
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3. Doelen per functie 
 
 

 
  

 Voorzitter Secretaris Penningmeester Studieverdiepend Reizen 

Commissie   Kascontrolecommissie 
 

-Congrescommissie 
-FLD commisie 
(Film, lezing en De 
Andere Blik (DAB)) 

Citytripcommissie 
Reiscommissie 
Liftcommissie 
 

Portefeuilles -Fv-FMG 
-Studieadviseur 
-ALV 
-OC 
-FSR-FMG 
 
-boekverkoop  
-coördinator-sociaal 
-sollicitatiecommissie 
-actieve leden uitje 

-LaSSA 
-Fv-FMG: feest 
-
Eerstejaarsweekend 
 
-Nieuwsbrief 
-Website 
-Promotie 
-Jaarkalender 
-NarrowCasting 
-coördinator promo 

-Financieel 
-Begrotingsschema 
-Fv-FMG: activiteit 
 

-Keuzevakmiddag 
-DAB 
-CUL 
-ANCA 
-Studiemiddagen  

-Hunsel 

Secondant Studieverdiepend Penningmeester Reizen Secretaris Voorzitter 
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3.1. Functie gerelateerd takenoverzicht, commissie- en portefeuilleverdeling 
 

3.1.1. Voorzitter: Anna Scholder 
 
Ik heb de eervolle functie van voorzitter gekregen. Om het bestuursjaar zo soepel en leuk 
mogelijk te laten verlopen, vind ik het van belang de er een veilige en open sfeer heerst binnen 
het bestuur. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt en optimaal kan functioneren. 
Om ervoor te zorgen dat binnen het bestuur een vertrouwelijke sfeer heerst en iedereen open 
met elkaar is, is communicatie erg belangrijk. Door onze verwachtingen tegenover elkaar uit te 
spreken voorkom je onnodige irritaties. Ik wil ervoor zorgen dat er duidelijke momenten voor 
vergaderingen zijn, waarbinnen ruimte wordt vrijgemaakt om je hart te luchten, en duidelijke 
afspraken worden gemaakt zodat iedereen weet waar zij/hij aan toe is. 

Ook vind ik het belangrijk dat ik op de hoogte ben van hetgeen mijn medebestuursleden 
mee bezig zijn. Hierdoor kan ik makkelijker helpen brainstormen voor ideeën en makkelijker 
inspringen mocht het nodig zijn. Ik zal regelmatig vragen hoe het met hen gaat en of er iets is 
waarbij ik kan helpen. Bovendien vind ik het belangrijk dat ik tijd vrij maak voor mijn 
medebestuursleden mochten ze aangeven hulp te willen. 

Om de vertrouwde en gezellige sfeer binnen het bestuur te creëren en te waarborgen 
lijkt het mij een goed plan om eens in de zoveel tijd met elkaar af te spreken en een leuke 
activiteit te organiseren die losstaat van de studie- en bestuurstaken. Het is hierin mijn taak om 
deze afspraken te plannen. Ik wil echter voorkomen dat deze afspraken ook als een verplichting 
gaan voelen. Het lijkt me daarom goed om niet met bestuurszaken bezig te zijn op die momenten 
en ze zo te plannen in tijden waarin mensen het niet al te druk hebben. 
  
Voor de studenten antropologie wil ik graag een aanspreekpunt worden. Dit kan zowel voor 
vragen of problemen wat betreft Kwakiutl, als studie-UvA gerelateerde zaken. Als 
contactpersoon tussen de studie en de UvA hoop ik zowel goed contact te onderhouden met de 
studenten en docenten als de anderen organisaties/instellingen binnen de UvA. Door deze 
relaties goed te onderhouden zal ik op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de afdeling en 
op de UvA. Hierdoor hoop ik studenten te kunnen informeren over eventuele veranderingen en 
vragen te kunnen beantwoorden. Door het contact met de instanties van de UvA zoals onder 
andere de opleidingscommissie verwacht ik ook zorgen en/of opmerkingen, die wij als 
Kwakiutl te horen krijgen, te kunnen delen met de opleidingscommissie. Door dit weer terug te 
koppelen met de studenten, voelen zij zich meer gewaardeerd.  
            Door actief in contact te blijven met andere studieverenigingen en instanties van de UvA 
hoop ik veel nieuwe mensen te leren kennen. Ik denk dat ik aankomend jaar veel van hen kan 
leren wat ik ook gaandeweg weer kan toepassen in mijn bestuurstaken en in de organisatie van 
evenementen. Door goed contact te onderhouden met anderen creëer je meer bekendheid voor 
Kwakiutl en door samenwerkingen aan te gaan sta je sterker bij onder andere onderhandelingen. 

Verder wil ik vaak in de bestuurskamer aanwezig zijn om er voor de studenten te zijn 
en gezellig een kopje thee of een biertje te drinken. Ik hoop hierdoor als voorzitter van het 
bestuur niet afstandelijk te zijn en de studenten het gevoel te geven dat ik niet ver van hen af 
sta. Aangezien ik ook blijf studeren en studenten me dus ook in de collegezalen zien zitten hoop 
ik dat ik dichter bij de studenten kom te staan. 
  
Ik zal volgend jaar ook de taken van de coördinator sociaal op me nemen. Dit zal inhouden dat 
ik de contactpersoon tussen het bestuur en de sociaal commissies zal zijn. Ik word echter niet 
de voorzitter van de commissies en zal niet iedere vergadering bijwonen. Wel ga ik mijn best 
doen om bij zoveel mogelijk vergaderingen te zijn. Op deze manier hoop ik goed contact te 
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houden met de commissieleden. Verder zal ik regelmatig contact hebben met de voorzitters van 
de feestcommissie en de borrelcommissie en zal deze mij op de hoogte houden van dingen die 
er spelen. Ook zal ik zorgen voor de communicatie tussen het bestuur en de commissie; zo geef 
ik de informatie door en bespreek ik informatie met beide partijen.  
Door coördinator sociaal te worden hoop ik meer in contact te komen met de studenten. Ik zal 
namelijk op alle evenementen aanwezig zijn en ben hierdoor voor studenten “zichtbaar” en 
makkelijker benaderbaar. 

Door veel in contact te staan met de studenten hoop ik eraan te kunnen bijdragen meer 
leden aan te moedigen naar de activiteiten en evenementen te komen. Ik ben van mening dat 
voor evenementen en feesten geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Ik heb onwijs veel zin in volgend jaar en ik heb er alle vertrouwen in dat ik er samen met de 
rest van mijn bestuur in zal slagen om van volgend jaar een geweldig jaar te maken.     
 
 
 
                        Voorzitter 2019 - 2020        Anna Scholder 
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3.1.2 Secretaris: Mauve Bos 
 

Ik ben erg enthousiast en trots om de functie secretaris voor het 33ste bestuur van Kwakiutl uit 
te mogen voeren. De belangrijkste taak wordt bekleed door het communiceren van informatie 
van buitenaf naar Kwakiutl en vice versa. Deze communicatie kan gaan via social media, de 
post/mail ofwel de nieuwsbrief. Daarnaast is het erg belangrijk om het ledenbestand bij te 
houden. 
            Net als afgelopen jaar zijn er complicaties met het online posten van beeldmateriaal. Nu 
heeft de secretaris van het 32ste bestuur een nieuwe website gecreëerd en hoop ik hiermee dit 
probleem te verhelpen. Omdat de website vrij nieuw is, is er ook nog ruimte voor verbetering. 
Ik wil graag de website zo actueel mogelijk proberen te houden en een thuisbasis laten zijn voor 
leden, wanneer zij iets zoeken dat gerelateerd is aan Kwakiutl.   
            Daarnaast vind ik het persoonlijk erg leuk om op social media creatief bezig te zijn. Dit 
ga ik proberen aankomend jaar ook te doen op de social media van Kwakiutl. Graag wil ik een 
wekelijks schema waarbij er op bepaalde dagen een vaste post wordt geplaats. Denk hierbij aan 
een wekelijks overzicht van evenementen op maandag, een aankondiging van de borrel op 
woensdag etc. Vorige jaren was er een afzonderlijke commissie die de promotie of media 
onderhield. Zelf ik heb ondervonden dat dit een moeizame manier is om te promoten en kreeg 
het idee dat het een slimmer plan was om dit vanuit een commissie zelf te doen. Het 33ste bestuur 
van Kwakiutl heeft daarom besloten om eenzelfde commissie als de PromoCommissie of 
MediaCommissie niet op te zetten en deze door de eigen commissie te laten invullen. Wel zal 
ik degene zijn die de coördinator ben van het doorsturen van het promotiemateriaal en het 
aanspreekpunt als iemand met vragen zit. Kortom, per commissie zal er besloten worden hoe 
zij de promotie hadden willen hebben en door wie dit wordt gedaan, maar ik blijf de persoon 
die het promotiemateriaal als laatste checkt en het online zet.  
            Ook zal ik een plekje bemachtigen in het bestuur van de LaSSA. Dit is de Landelijke 
Samenwerking Studenten Antropologie en ik word hier een algemeen lid van. Ik vind het fijn 
dat Jitse mij voor een deel van het aankomende jaar nog zal helpen. Daarnaast hoop ik dat we 
met het hele bestuur van de LaSSA een goede samenwerking gaan hebben, waaruit ideeën 
zullen ontstaan die ons als antropoloog iets kunnen opleveren. 
            Ik hoop dat we volgend jaar met het bestuur een goede communicatie gaan hebben en 
dat de samenwerking op een fijne manier zal verlopen. Zelf denk ik dat dit al vrij aardig gaat 
en heb ik geen twijfels dat dit in de rest van ons bestuursjaar veranderd zal worden. Ik zal 
proberen door het jaar heen een enthousiaste en positieve houding aan te nemen. Middels onze 
jaaragenda en het beleidsplan denk ik een goede basis te hebben voor volgend jaar, waar we 
altijd op terug kunnen vallen. Ik heb er zin in! 
 
 
 
    Secretaris 2019-2020 Mauve Bos 
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3.1.3 Penningmeester: Matthijs Klein 
 

Als penningmeester van Kwakiutl ben ik in het academisch jaar van 2019 - 2020 
verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van Kwakiutl. Dit ben ik van plan om 
zorgvuldig te doen door secuur met de financiële administratie om te gaan. Buiten de financiële 
gezondheid ben ik voor dat de leden van de vereniging voorop komen te staan. Dit houdt voor 
mij in dat ik zo veel mogelijk mijn best zal doen om de belangen van de leden en de vereniging 
te behartigen. 
    Verder wil ik beginnen met mijn persoonlijke visie te noteren wat betreft studievereniging 
Kwakiutl. Het afgelopen jaar merkte ik dat er binnen de vereniging een soort inner circle is 
ontstaan met bepaalde leden. Met de ‘inner circle’ wil ik niet zeggen dat dit iets negatiefs is, 
maar wel dat er een bepaalde groep mensen is die meedoet aan bepaalde activiteiten. Ook heb 
ik vanuit meerdere gesprekken vernomen dat dit voor een aantal mensen als een uitsluiting heeft 
gevoeld. Hier wil ik voorzichtig mee omgaan en kijken wat kan helpen om Kwakiutl meer 
inclusief te maken voor niet of minder actieve leden. Een van de dingen waar ik een voorstander 
van ben is om de bestuurskamer niet een kamer voor het bestuur, maar voor de leden. Het doel 
hierbij is om de leden een plek te bieden waar iedereen met een warm onthaal welkom wordt 
geheten. 
    Aan het begin van het academisch jaar stel ik een begroting op met daarin onze verwachte 
inkomsten en uitgaven. Deze begroting stel ik samen met de andere bestuursleden op zodat ook 
zij het eens zijn met de functiespecifieke verwachte inkomsten en uitgaven. Door het overleg 
met de andere bestuursleden en om hun plannen te bespreken, wil ik een zo realistisch mogelijk 
begroting maken waar ieder bestuurslid het mee eens is. Vervolgens zal ik met de 
Kascontrolecommissie afspreken om de begroting te laten keuren en eventueel aan te passen. 
Deze begroting zal door het gehele academisch jaar functioneren als leidraad. 
    Net als voorgaande jaren is er besloten dat de verschillende commissies binnen Kwakiutl hun 
eigen begrotingen opstellen. Deze commissie-specifieke begroting zal vanuit de algemene 
begroting afgeleid zijn. Om ook hierin de financiële gezondheid te waarborgen, zal ik iedere 
commissie-specifieke begroting samen met de voorzitter van de commissie controleren en 
bespreken om te kijken of de plannen reëel zijn. 
    Verder zal ik wekelijks de financiën bijhouden en de bonnen in de map nagaan en declareren. 
Hierbij wil ik ook kijken of het mogelijk is om vanuit Kwakiutl te werken met het ‘Tikkie’ 
systeem waarbij het overmaken van geld dat leden voor de verenigingen hebben uitgegeven, 
gemakkelijker en sneller terug kunnen krijgen in het kader van wachten op te ontvangen geld 
is nooit fijn.  
    Als laatste zal ik de subsidieaanvragen in de gaten houden en controleren. Bij deze subsidies 
kan je denken aan verschillende organisaties zoals AUF, ANCA, en het CSW. Deze organisaties 
werken met een eigen systeem en voorwaarden waaraan voldaan dient te worden. Ook hierin 
zal ik een rol spelen om deze aanvragen te doen, controleren en/of aan te passen. 
 
Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit 3 leden die mij controleren of de inkomsten en 
uitgaven legitiem zijn. Ik ben van plan om dit jaar 5 keer met deze commissie af te spreken 
omdat het academische jaar ongeveer 10 maanden heeft en omdat het gemakkelijker is om 
iedere 2 maanden af te spreken dan iedere 2,5 maand. Daarnaast zal een WhatsApp groep 
komen waarin ik eventuele vragen kan stellen aan de commissie  
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Acquisitiecommissie 
De acquisitiecommissie zal dit jaar een andere vorm aannemen dan voorgaande jaren. Per 
commissie zal een commissielid verantwoordelijk zijn voor de acquisitie binnen de commissie. 
Mijn enige rol hierin zal een begeleidende/coördinerende rol zijn. Deze rol zal ik samen delen 
met Anna Scholder, aangezien zij aankomend jaar de portefeuille acquisitie binnen het FMG-
bestuur beheert. Hiervoor heb ik gekozen omdat het gedeelte acquisitie mij niet ligt en iemand 
anders dit juist met veel enthousiasme wilde oppakken.  
 
Overige taken 
Naast de penningmeester taken heb ik mezelf ook opgegeven voor een aantal commissies die 
niet direct gerelateerd zijn aan penningmeesterschap, maar wel belangrijk zijn voor het 
draaiende houden van de vereniging. Zo heb ik me dit jaar opgegeven om in de FMG-
congrescommissie te gaan. Aan deze commissie dient tenminste 1 bestuurslid van iedere 
vereniging deel te nemen. Deze commissie organiseert het jaarlijkse interdisciplinaire congres 
voor alle studenten van de faculteit maatschappij- en gedragswetenschappen. 
 
 

  Penningmeester 2019-2020  Matthijs Klein 
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3.1.4 Coördinator Studie: Marie Voerman 
 

Ik ga dit jaar met veel plezier de functie van coördinator studie van het 33ste bestuur van Kwakiutl 
op mij nemen. Ik wil proberen om volgend jaar leerzame activiteiten te organiseren waar veel 
van onze leden enthousiast van kunnen worden. Ik wil proberen om onder onze leden zo veel 
mogelijk te enthousiasmeren voor de mogelijkheden die er zijn binnen en rondom antropologie. 
Bij de bespreking van mijn commissies zal ik hier verder op in gaan. 

Met mijn functie zal ik, naast het coördineren van mijn commissies, een begeleidende 
rol spelen in het buddysysteem wat volgend jaar in zal gaan, waarbij ouderejaars studenten 
eerstejaars begeleiden. Hierbij hoop ik een brug te kunnen zijn tussen de studenten van de 
verschillende jaarlagen. Naast een brug voor studenten onderling, wil ik graag contactpersoon 
zijn tussen de studenten en de docenten. Dit wil ik doen door docenten bijvoorbeeld uit te 
nodigen naar lezingen en het congres, maar ook door eventuele klachten of opmerkingen van 
beiden kanten tussentijds door te koppelen. 
          Naast Kwakiutl zal ik als student lid in het bestuur van het Amsterdams alumninetwerk 
cultureel antropologen (ANCA) deelnemen. 
 
Onder mijn functie zullen vier commissies vallen: de congrescommissie, de film- en 
lezingcommissie, de DAB-commissie en de carrièrecommissie. Ik zal kort per commissie 
bespreken wat mijn plannen zijn voor de commissie.  
 
Carrièrecommissie 
Dit jaar ga ik deze commissie relatief uitgebreid aanpakken. Vorig jaar was ik zelf lid en merkte 
ik dat de commissie best achterwege werd gelaten in sommige gevallen omdat de commissie 
wat kleiner was. Dit jaar ga ik met deze commissie drie activiteiten organiseren; een lezing, een 
excursie en een toegepaste activiteit. Als coördinator ga ik proberen dit voornamelijk te sturen, 
de ideeën en uitvoering zullen voornamelijk vanuit de commissie zelf komen. Het doel is om 
met deze commissie de leden van de vereniging te laten zien welke mogelijkheden zij hebben 
na de studie.  
 
Film-, lezing-, DABcommissie 
Deze commissie geeft ons de mogelijkheid om meer informele maar leerzame evenementen te 
organiseren. Ik wil met deze commissie een aantal evenementen organiseren die aansluiten op 
de interesses van de leden. Ik wil dan ook graag leden buiten de commissie om betrekken bij 
het bepalen van welke film we gaan kijken of over welk onderwerp de lezing zal gaan. Ook bij 
deze commissie neem ik een meer coördinerende rol. Anders dan voorgaande jaren, wil ik 
proberen de evenementen die worden georganiseerd door deze commissie ruimer van tevoren 
te promoten. 
Naast films en lezingen zullen wij samen met SEC twee keer de Engelstalige lezing ‘De Andere 
Blik’ (DAB) organiseren met een aantal studenten van Kwakiutl en een aantal studenten van 
SEC. Het idee is om een evenement te organiseren waarbij twee sprekers vanuit een ander 
perspectief hetzelfde onderwerp belichten. In het kader van het speerpunt ‘samenwerking met 
andere instanties versterken’, zijn de DAB’s evenementen waar wij ook ANCA en de docenten 
voor uitnodigen. Deze lezingen wil ik wederom organiseren rondom onderwerpen die de leden 
interessant vinden. Ook bij deze commissie wil ik de leden van Kwakiutl, en in dit geval ook 
SEC, betrekken bij het kiezen van het thema. Bij deze commissie zal ik samen met de 
coördinator van SEC een coördinerende rol spelen. 
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Congrescommissie 
Deze commissie zal de grootste commissie zijn die ik zal coördineren. Aangezien ik vorig jaar 
niet betrokken was bij het organiseren van het congres, ga ik een vise-voorzitter aanwijzen. Zelf 
zal ik wel een meer actieve rol innemen in het organiseren van het congres. Vorig jaar merkte 
ik dat de aanwezigheid op de dag van het congres erg laag was. Komend jaar zal binnen de 
commissie meer contact zijn met de secretaris voor de promotie. Ook zal er met CUL, ANCA 
en de docenten samen worden gewerkt bij zowel de promotie als het opzetten van het congres. 
 
Volgend jaar gaat een jaar worden met veel uitdagingen en nieuwe ervaringen. Ik hoop met 
mijn functie er zowel te kunnen zijn voor de leden als een goede steun te kunnen zijn voor mijn 
bestuur. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in komend jaar en in ons bestuur en kijk er erg naar 
uit om samen met het bestuur, mijn commissies en de leden er een geweldig jaar van te maken! 
 
 

  Coördinator studie 2019-2020 Marie Voerman 
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3.1.5 Coördinator Reizen: Roman Giling 

Dit jaar ben ik gekozen als Coördinator reizen van de studievereniging Kwakiutl. 

Ik ben vorig jaar onderdeel geweest van de reiscommissie en hoop deze ervaring te gebruiken 
om dit jaar weer toffe reizen en tripjes te organiseren. Mijn portefeuille zal de citytrip, Hunsel-
Weekend, Liftweekend en de grote studiereis beslaan en wil deze invullen met leden uit alle 
verschillende jaarlagen. Ik ben van mening dat dit het best gaat werken om leden uit alle 
jaarlagen te bereiken en te enthousiasmeren voor deze evenementen. Vorig jaar heb ik gemerkt 
dat het aanstellen van een vicevoorzitter heel handig is in de grotere commissies zoals de 
reiscommissie en dit wil ik ook graag weer voortzetten. Om Kwaliteit en enthousiasme te 
waarborgen binnen mijn commissies wil ik per kwartaal een kort 1 op 1 gesprek aangaan met 
de leden van mijn commissies om eventuele feedback te ontvangen de kwaliteit van het werk 
dat wij als commissie leveren te waarborgen. 

              Ik wil dit jaar samen met mijn collega’s van het bestuur een enthousiaste en open 
houding uitstralen naar onze leden toe. Als bestuurslid wil ik er zijn voor de leden en dat 
betekend dat deze mij ook als aanspreekpunt moeten kunnen zien. Daarom wil ik tijdens mijn 
kamerdiensten studie op de tweede plaats zetten en de bestuurskamer tot de gezellige huiskamer 
maken waarvoor hij bedoelt is, koekjes en thee kunnen dan uiteraard niet ontbreken! 

              Als bestuurslid ben je een jaar lang het gezicht van Kwakiutl en dit wil ik gebruiken 
om mijn enthousiasme uit te stralen op de verschillende evenementen maar ook zeker de borrels 
van Kwakiutl. De borrels zijn het afgelopen jaar erg weinig bezocht en hier wil ik verandering 
in brengen door een enthousiaste houding uit te dragen op de borrels. Naast Coördinator reizen 
ben ik ook maar een mens en student en zullen er in het jaar misschien wel dingen zijn waar 
leden of collega’s van het bestuur het niet mee eens zijn, of een andere mening over hebben. 
Op deze momenten wil ik een veilige omgeving kunnen creëren om mij aan te spreken en de 
conversatie aan te gaan. Ik hoop veel te leren dit jaar en daarbij is alle feedback welkom! 

 

   Coördinator reizen 2019-2020 Roman Giling 

 


