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VOORWOORD 

Dit document vormt het eerste beleidsplan van de studievereniging MEGA. Wij zijn een 
studievereniging voor de opleidingen leraar maatschappijleer, leraar economie, leraar 
geschiedenis en leraar aardrijkskunde van de Hogeschool van Amsterdam. Het doel van dit 
beleidsplan is om de plannen die wij hebben als studievereniging voor het studiejaar 2020-
2021 duidelijk te maken.  

Dit beleidsplan is tot stand gekomen door gesprekken te voeren met een aantal 
opleidingscoördinatoren en het bestuur van MEGA. Zo hebben wij geprobeerd om alle 
opleidingen in dit beleidsplan zorgvuldig mee te nemen. Wat hier voor u ligt is de fundering 
voor de studievereniging MEGA voor het studiejaar 2020-2021. 
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INLEIDING  

In ons beleidsplan is onder andere het volgende te lezen: onze missie, visie en doelen voor 
de vereniging. Daarnaast is ook beschreven waar en wanneer de activiteiten binnen de 
vereniging plaatsvinden. Vervolgens is te lezen uit wie ons bestuur bestaat en wat ons 
ledenbeleid is. Ook is beschreven hoe de activiteiten voorbereid gaan worden en wat voor 
middelen wij inzetten om de leden op de hoogte te houden van wat er gaande is binnen de 
vereniging. Als laatste is er aandacht besteed aan de duurzaamheid en continuïteit van de 
vereniging. Hierin is aandacht voor zowel het voortbestaan van de vereniging als hoe wij met 
het milieu omgaan.  

 

Waar nodig hebben wij een COVID-19 alternatief bijgevoegd als extra plan om ondanks de 
huidige situatie toch met de studievereniging bezig te kunnen zijn.   



 5 

WAAROM IS ER DE VERENIGING?  

 
WAT IS DE VISIE VAN DE VERENIGING?  

De visie van onze vereniging is het verbinden van de vier maatschappijvakken om het 
meeste uit je studententijd te halen. Wat ons verbindt is dat we met alle opleidingen de 
maatschappij bestuderen en dat we het allemaal belangrijk vinden dat onze leerlingen met 
een open blik zullen kijken naar wat er in de maatschappij speelt. Daarvoor zijn verschillende 
perspectieven/invalshoeken nodig: een geografisch, economisch, historisch, en sociologisch 
perspectief. Wat ons verbindt is de passie voor het bestuderen van de verschillende 
processen in de samenleving. Leren van elkaar, met elkaar en door elkaar.  

 

WAT IS DE MISSIE VAN DE VERENIGING? 
Hieruit vloeit de missie voort. Wij gaan de visie bewerkstelligen door zichtbaar te zijn voor de 
studenten zowel op de opleiding als daarbuiten. Dit zullen we doen door middel van het 
organiseren en aanbieden van verschillende activiteiten. Tijdens een activiteit komen de 
verschillende perspectieven aan bod. Maar waar het vooral om gaat is de interesse in wat er 
speelt in de samenleving. Activiteiten die onze opleidingen met elkaar kunnen verbinden zijn 
onder meer: lezingen, borrels, stagemarkten, bijlessen, pubquizzen en studiereizen. 

  

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/verenigingen/erkenning-studieverenigingen/criteria-beleidsplan/eisen-aan-jaarlijks-beleidsplan.html?yr=#collapse-0
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WAT IS DE VERENIGING?  

 
DOELEN VAN DE VERENIGING.  
Wat wij als vereniging voor de studenten willen betekenen is de verbinding tussen de vier 
verschillende maatschappijvakken. Door de verschillende opleidingen en verschillende 
jaarlagen samen te brengen leren studenten elkaar kennen en kunnen ze van elkaar leren. 
Onze passie is het beter willen begrijpen van de maatschappij, zodat jongeren er een plek in 
kunnen vinden en dat zij een standpunt kunnen innemen over kwesties die spelen in de 
maatschappij.  
We focussen hier op het leren van elkaar, met elkaar en door elkaar om op deze manier het 
meeste uit je studententijd te kunnen halen. Wij willen dit bereiken via allerlei activiteiten 
zoals onder meer: lezingen, borrels, stagemarkten, bijlessen, pubquizzen en studiereizen. 
Als student en als lid van MEGA kun je iets van elkaar en aan elkaar leren want onze passie 
is het bestuderen van processen in de samenleving. Dit zal dus zeker terug te zien zijn in de 
invulling en de onderwerpen van onze activiteiten. Een voorbeeld hiervan is dat de debatten 
en lezingen zullen gaan over onderwerpen zoals onderwijs maar ook over actualiteiten of 
thema’s die spelen in de maatschappij. 
Ons eerste doel is het werven van tenminste 100 leden en dit willen we bewerkstelligen door 
zichtbaar te worden op de opleidingen via: klassenvertegenwoordigers, docenten, posters en 
digitale posters op de schermen op de HvA (Floor).  
Ons tweede doel is om tenminste één lezing per blok te organiseren voor onze leden. Deze 
lezingen hebben als doel om de aankomend docenten meer kennis over het vakgebied te 
geven, om uiteindelijk te groeien tot betere docenten. De lezingen coördineren wij door een 
commissie op te richten voor activiteiten. Deze commissie zal als taak hebben om de 
lezingen en andere activiteiten, zoals de bijlessen te organiseren.  
Ons derde doel is het organiseren van een stagemarkt voor onze leden. Deze zal 
plaatsvinden aan het begin van het schooljaar en heeft als doel het uitwisselen van 
contacten tussen studenten. Op deze manier komen zij aan het begin van het jaar al dichter 
tot elkaar. Uit onze eigen ervaring is gebleken dat een stage vinden niet altijd even makkelijk 
is en via deze weg willen wij dit proces voor onze leden vergemakkelijken. 
 

 

 

  

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/verenigingen/erkenning-studieverenigingen/criteria-beleidsplan/eisen-aan-jaarlijks-beleidsplan.html?yr=#collapse-1
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WAAR IS DE VERENIGING?  

 

WAAR VINDEN DE ACTIVITEITEN PLAATS?  
De activiteiten vinden veelal op de HvA of in Amsterdam plaats. De stagemarkten, 
debatavonden en grote events zullen worden gehouden in KSH 09A10 of FLOOR.  
KSH 00A11 zal worden gebruikt voor lezingen, projectdagen en filmavonden. Kleine events 
zoals bijlessen en vergaderingen van commissies worden gehouden in de Common Room 
van het Kohnstammhuis. Ook worden hier de stage-hulp middagen/avonden gehouden. Ten 
slotte worden de borrels, pubquizzen en spelletjesavonden georganiseerd in Café Fest.  

De vereniging heeft geen externe locatie waar de vereniging fysiek aanwezig is. Studenten, 
leden en docenten kunnen voor vragen contact opnemen via de mail: 
studieverenigingmega@gmail.com of de bestuursleden benaderen op events of als je ons op 
de HvA ziet. Contactinformatie en promotiemateriaal van de vereniging zal door de hele 
school worden verspreid. 

 

COVID-19 alternatief: 
De meetings zoals de bijlessen, stage-hulp, lezingen en netwerkborrels kunnen via online 
platforms plaatsvinden. We volgen voor bijeenkomsten de richtlijnen van het RIVM.  

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/verenigingen/erkenning-studieverenigingen/criteria-beleidsplan/eisen-aan-jaarlijks-beleidsplan.html?yr=#collapse-2
mailto:studieverenigingmega@gmail.com
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WANNEER IS DE VERENIGING?    

 

WANNEER VINDEN DE ACTIVITEITEN PLAATS?  
Wij streven ernaar om elk semester minimaal vijf evenementen aan te bieden. Als 
studievereniging vinden wij het belangrijk dat wij educatieve evenementen aanbieden in 
afwisseling met sociale activiteiten. Daarom vindt er eens per blok een lezing plaats op de 
HvA en eens per maand een netwerkborrel in Café Fest. Over het jaar verspreid vinden er in 
Café Fest ook pubquizzen en spelletjesavonden plaats. Voor onze leden organiseren wij 
tevens eens per jaar een stagemarkt en een studiereis. De indeling van deze activiteiten is te 
vinden in de jaarplanning.  

 

Jaarplanning 

MEGA.xlsx  

  

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/verenigingen/erkenning-studieverenigingen/criteria-beleidsplan/eisen-aan-jaarlijks-beleidsplan.html?yr=#collapse-3
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/verenigingen/erkenning-studieverenigingen/criteria-beleidsplan/eisen-aan-jaarlijks-beleidsplan.html?yr=#collapse-3
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WIE IS DE VERENIGING?  

 

WIE HEBBEN ER ZITTING IN HET BESTUUR? 

Voorzitter - Emma Zwan; leraar geschiedenis 2e graads, 4e jaars.  
De voorzitter is het gezicht van de studievereniging. Hierbij horen de volgende taken: 

• Leidt het bestuur; 
• Zit de vergadering voor;  
• Coördineert de gang van zaken binnen het bestuur; 
• Zorgt dat de bestuurswerkzaamheden uitgevoerd worden;   
• Legt verantwoording af aan de leden over het handelen van het bestuur tijdens de 

algemene ledenvergadering; 
• Houdt zich bezig met de interne communicatie tussen het bestuur en de voorzitters 

van de commissies en de communicatie tussen het bestuur en de leden; 
• Houdt zich bezig met de externe communicatie met partijen die iets kunnen 

betekenen voor de vereniging.  

Penningmeester - Daniël Mellema; leraar economie 2e graads, 2e jaars. 
De penningmeester is het financieel aanspreekpunt van de vereniging. De taken van de 
penningmeester zijn: 

• De inkomsten en uitgaven van de vereniging in kaart te brengen en beheren; 
• Betalingen controleren en, na overleg met het bestuur en de commissies, uitvoeren; 
• De bankrekening beheren; 
• Het financieel jaarverslag maken; 
• De activiteiten en overige plannen van het bestuur in de gaten houden, aan de hand 

van de begroting; 
• Beheert in overleg met de commissies en het bestuur de budgetten van de 

commissies.   

Secretaris - Sharrilynn Felicia; leraar maatschappijleer 2e graads, 2e jaars. 
De hoofdtaak van een secretaris is de verslaggeving binnen de vereniging. Dit houdt een 
aantal dingen in: 

• Beheer van het e-mailaccount; 
• De secretaris schrijft daarnaast de e-mails en andere berichten voor de organisatie; 
• Stelt de agenda voor elke bestuursvergadering op; 
• Maakt tijdens de bestuursvergadering de notulen; 
• Nodigt de leden uit voor de ALV; 
• Maakt tijdens de ALV de notulen; 
• Houdt daarnaast ook de ledenadministratie bij; 
• Is voorzitter van een commissie. 

Algemeen bestuurslid -   
Het algemeen bestuurslid is een ondersteunende factor voor de vereniging. Zij pakt taken op 
die buiten de taken van de voorzitter, penningmeester en secretaris vallen. Het algemeen 
bestuurslid:   

• Neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de vereniging; 
• Beheert de agenda voor de vereniging 

• Reserveert locaties voor vergaderingen; 
• Algemeen ondersteuner van de commissies; 
• Aanspreekpunt voor leden; of als zij andere vragen hebben die niet worden 

beantwoord op de website en niet onder verantwoording vallen van andere 
bestuursleden of commissies. 

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/verenigingen/erkenning-studieverenigingen/criteria-beleidsplan/eisen-aan-jaarlijks-beleidsplan.html?yr=#collapse-4
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INDELING COMMISSIES 

KASCOMMISSIE. 

De kascommissie bestaat uit twee personen: Esther Bethlem en een andere student die 
beiden aangesloten zijn bij de HvA. De taakomschrijving van deze commissie is als volgt: De 
kascommissie heeft op elk moment inzage in de financiën van MEGA. Zij controleren deze 
financiën aan de hand van de begroting en de balans. Al hun bevindingen delen zij met het 
bestuur. Tijdens de ALV wordt een verslag van deze bevindingen gepresenteerd. Dit sluiten 
ze kort met de penningmeester. Mocht het voorkomen dat besluiten eerder moeten worden 
voorgelegd aan de leden, zal dit per mail gebeuren. Eventueel volg een enquête conform 
AVG-richtlijnen. De kascommissie komt één keer per twee maanden bij elkaar.  

 

PROMOTIECOMMISSIE. 
De promotiecommissie bestaat uit drie leden en een commissieleider. Een student van de 
lerarenopleiding aardrijkskunde is de commissieleider van de promotiecommissie, zodat ook 
studenten leraar aardrijkskunde worden meegenomen in de vereniging. 
Het is als studievereniging belangrijk om gezien te worden door potentiële leden. Goed 
zichtbare merchandise zorgt ervoor dat de studievereniging vaker en sneller herkend wordt. 
Ook is het de bedoeling om zoveel mogelijk leden naar de evenementen te krijgen en is de 
communicatie met leden van uiterst belang. De promotiecommissie organiseert deze 
marketingactiviteiten voor de vereniging. Zij verspreiden de flyers en posters, waar mogelijk 
via de digitale schermen in de HVA. Zij verzorgen de merchandise en communiceren met de 
leden via social media. De promotiecommissie komt eens per twee weken samen om te 
vergaderen, dit kan in de Common Room van de KSH of via online meeting platforms 
(Skype, Teams, Zoom). 

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE. 
De activiteitencommissie bestaat uit vier leden en een commissieleider. De secretaris van de 
studievereniging Emma Zwan is de commissieleider van de activiteitencommissie. In het 
collegejaar 2020/2021 ondersteunen alle bestuursleden de activiteitencommissie om een 
vliegende start te maken met de vereniging.   
Als studievereniging willen wij educatieve activiteiten afwisselen met leuke activiteiten, zodat 
leden naar de evenementen blijven komen en een positief beeld van de vereniging zullen 
verspreiden (mond-op-mond reclame). De activiteitencommissie organiseert deze 
activiteiten. De activiteitencommissie heeft als taken om diverse evenementen te 
organiseren, sprekers uit te nodigen, draaiboeken op te stellen voor de activiteiten en de 
studiereis te plannen. In het beleidsplan 2020/2021 is er een jaarplanning voor activiteiten 
bijgevoegd. De activiteitencommissie vergadert eens per twee weken, indien mogelijk eens 
per week, om deze activiteiten vorm te geven en goed te doen verlopen. De vergaderingen 
vinden plaats in de Common Room van de KSH of via online meeting platforms (Skype, 
Teams, Zoom).   

Penningmeester Daniël Mellema is betrokken bij alle commissies doordat hij de budgetten en 
portefeuille beheert van de commissies. Sharrilynn Felicia als algemeen bestuurslid is 
ondersteuner van alle commissies en biedt hulp indien nodig.  

COVID-19 alternatief: 
De activiteitencommissie krijgt als extra taak om specifieke alternatieven uit te voeren voor 
de activiteiten. Zij maken concreet hoe we de RIVM-richtlijnen in acht nemen bij het 
uitvoeren van evenementen. 
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LEDENBELEID: 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING.  
Om te beginnen willen wij in het studiejaar 2020/2021 een ALV organiseren. Deze zal 
plaatsvinden op de 9e etage van het Kohnstammhuis. Tijdens de ALV zal de voorzitter de 
leden op de hoogte brengen van de veranderingen die gaande zijn binnen de vereniging. 
Ook wordt het jaarverslag (wat van tevoren is opgesteld door het bestuur) besproken. Deze 
wordt tenminste een week voor de ALV verspreid onder de leden. Het bespreken van het 
jaarverslag wordt afgesloten met een anonieme stemronde. Tijdens de ALV wordt het 
nieuwe beleidsplan voor het volgende jaar besproken. Deze wordt ook afgerond met een 
anonieme stemronde.  
De stemmingen zullen gaan via anonieme stemming. Dit houdt in dat de leden een stembiljet 
aankruisen of invullen en deze in een stembus doen. Alleen als je aanwezig bent heb je 
stemrecht tijdens de ALV.  
De avond zal er als volgt uit komen te zien; welkomstdrankje en/of hapje, voorzitter opent de 
vergadering (welkomstpraatje en voorstellen bestuur oid.), bespreking jaarverslag, 
stemronde, bespreking beleidsplan, stemronde, rondvraag, afsluitend een borrel. 
De leden hebben invloed omdat ze feedback kunnen leveren op het jaarverslag en het 
komende beleid. Als 50% +1 het niet eens is met het beleidsplan zal dit worden veranderd 
totdat deze wel door de stemronde komt.  

COVID-19 alternatief: 
Leden kunnen online hun mening uitspreken en stemmen via een MicrosoftTeams 
vergadering. Hierbij worden de AVG-regels in acht genomen. We sturen de leden een 
uitnodiging via het HVA-account. Zo blijven de gegevens binnen de leden en het bestuur. De 
leden kunnen de ALV volgen en ook alle vragen stellen via de chat.  

HOE WORD JE LID? 
Je wordt lid via de website. Hier is een knop aangemaakt met de tekst: ‘Meld je nu aan!’ Als 
een student daarop klikt wordt hij/zij doorverwezen naar een formulier waarop hij/zij het 
volgende dient in te vullen: naam, e-mailadres, opleiding die hij/zij volgt, jaar waarin hij/zij zit, 
bankrekeningnummer . 
Je kunt als lid van MEGA ook via de website opzeggen. Dit kan middels een knop met 
daarop de tekst: ‘Ik wil graag mijn lidmaatschap opzeggen.’ Als de student hierop klikt wordt 
hij/zij doorverwezen naar een formulier waarin hij/zij het volgende moet invullen: Ik bevestig 
hierbij dat ik mijn lidmaatschap van MEGA per direct opzeg en de reden van de opzegging. 
De student krijgt zijn contributie teruggestort wanneer hij voor aanvang van het nieuwe 
collegejaar zijn lidmaatschap opzegt. 

 

LEDENADMINISTRATIE.  
De ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris van MEGA. Als een nieuw lid 
zich heeft ingeschreven wordt dit verwerkt in een Excel-bestand zodat de secretaris kan 
bijhouden hoeveel leden er in totaal zijn, wie er voor het eerst lid wordt, wie er al langer dan 
een jaar lid is en wie het ledengeld al betaald heeft. Het bestand waarin dit is geregeld zal op 
één computer staan en wordt niet verspreid over het internet of andere opslagruimtes die 
functioneren via het internet. Zo blijven de gegevens goed bewaard en beveiligd volgens de 
geldende AVG-regels. 
Ledenpas: 
Ieder lid krijgt op het moment dat hij/zij het ledengeld betaald heeft een ledenpas. De kosten 
voor deze passen worden verwerkt in de begroting. Als een lid de ledenpas kwijt raakt is 
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hij/zij daar zelf verantwoordelijk voor. Hij/zij zal bij het bestuur een nieuwe moeten aanvragen 
en deze nieuwe pas, en de oude pas volledig moeten vergoeden. Deze informatie plaatsen 
wij op de website en vermelden wij op het moment dat een lid zijn/haar eerste pas krijgt. Zo 
weten ook de leden waar ze aan toe zijn. Op de ledenpassen wordt bij uitgifte de naam van 
het lid met watervaste stift op de kaart geschreven. Verder staat op de kaart het logo van 
onze vereniging en de handtekening van de voorzitter. Dit hoeft de voorzitter niet persoonlijk 
op elke kaart te schrijven, maar wordt net als het logo verwerkt in de kaart.  Door de 
handtekening is het moeilijk om de pas te vervalsen.  

 

BELEID VOOR LEDEN EN (AANKOMENDE) ALUMNI.  
Leden:  
Als lid van MEGA krijg je korting op onze evenementen en/of borrels, wanneer deze niet 
gratis zijn. De kosten van dit lidmaatschap bedragen gedurende het eerste jaar €12,50,-. 
Vanaf het 2e jaar lidmaatschap worden de kosten verlaagd naar €10,- als blijk van waardering 
voor de getoonde loyaliteit.   
 
Alumni:  
Naast het normale lidmaatschap, bestaat er ook een lidmaatschap voor afgestudeerden: 
alumni. De kosten voor dit lidmaatschap hebben wij vastgesteld op €10,- per jaar. Dit 
prijsbeleid is gekozen bij wijze van loyaliteitsplan. De alumni zijn van harte welkom op onze 
evenementen en /of borrels en zullen hier ook voor worden uitgenodigd. Verder hebben zij 
ook stemrecht als ze aanwezig zijn bij de ALV. Als laatste zouden de alumni kunnen worden 
ingezet tijdens bijlessen of workshops, gezien zij inmiddels ervaringsdeskundigen zijn binnen 
ons vakgebied. 
Om het voor Alumni studenten aantrekkelijker te maken om na hun studie lid te blijven wordt 
er door MEGA jaarlijks een reünie-borrel voor alumni georganiseerd. Daarnaast krijgen de 
afgestudeerden zo ook de mogelijkheid om in contact met elkaar te blijven.  
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OP WELKE WIJZE WERKT DE VERENIGING?  

 
HOE WORDEN DE ACTIVITEITEN UITGEVOERD?    

De Activiteitencommissie maakt de draaiboeken voor alle activiteiten. Deze commissie is 
er om invulling te geven aan de evenementen. Zij organiseren de plaats en tijd, zorgen 
voor de benodigdheden en werken gedurende het event het draaiboek af.  
We beginnen het schooljaar met een goede eerste indruk van de nieuwe studenten van 
de HvA. Studievereniging MEGA zal met een kraampje, posters en merchandise 
artikelen aanwezig zijn bij de introductiemarkt in de introductieweek om nieuwe leden te 
werven en om de vereniging onder de aandacht te brengen.  
Eens per jaar wordt er een stagemarkt georganiseerd voor leden van de vereniging. 
Tijdens deze stagemarkt worden tussen de leden vrijgekomen stageplekken besproken 
en contacten overhandigd. Door gebruik te maken van het netwerk van medeleden komt 
men waarschijnlijk sneller aan een nieuwe stage. Wij nodigen geïnteresseerde 
aanbieders uit om hun school te vertegenwoordigen. De stagemarkt wordt georganiseerd 
op de HvA. 
De netwerkborrels, spelletjesavonden en pubquizzen worden georganiseerd in Café 
Fest. Deze avonden staan vooral in het teken van nieuwe contacten leggen binnen de 
vereniging, teambonding en een gezellige avond hebben met medestudenten zodat de 
studietijd meer betekenisvol wordt voor de studenten. Deze avonden hebben geen 
strakke planning, het gaat vooral om de gezelligheid. We hebben in ieder geval drankjes, 
hapjes, spelletjes en muziek nodig.  
De lezingen, debatavonden en bijlessen vragen wel om een strakke planning en agenda. 
De sprekers, instructeurs en docenten moeten op tijd uitgenodigd worden zodat zij zich 
kunnen voorbereiden op het event. Leden en studenten worden tijdig uitgenodigd en 
hoeven alleen een actieve houding mee te nemen. Deze evenementen worden in de 
grote collegelokalen gehouden.  
  

COVID-19 alternatief: 

Bij elk evenement worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. De gezondheid en veiligheid 

van de leden staat voorop.   

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/verenigingen/erkenning-studieverenigingen/criteria-beleidsplan/eisen-aan-jaarlijks-beleidsplan.html?yr=#collapse-5
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MET WELKE MIDDELEN WERKT DE VERENIGING?  

 
WELKE MIDDELEN WORDEN INGEZET OM DE ACTIVITEITEN TE 

KUNNEN UITVOEREN? 
Om onze activiteiten uit te kunnen voeren maken wij gebruik van de ruimtes die de HvA ons 
kan bieden. Ook werken wij met de opleiding samen op het gebied van bijles, maar ook met 

bijvoorbeeld de open dag. Dit doen wij omdat wij graag een goede band met de opleiding 
wensen te houden. Op deze manier blijft het studieaspect van het lidmaatschap ook 
meer in beeld. 
De communicatie zal voornamelijk verlopen via onze website, de Instagrampagina en de 
Facebookpagina. Hier posten wij de aankomende activiteiten. Ook krijgen de leden eens per 
twee maanden een mail met een nieuwsbrief waarin een lijst wordt weergegeven van de 
aankomende activiteiten. De nieuwsbrief wordt samengesteld door de secretaris. 

  

BEGROTING 

Hieronder is de begroting voor studievereniging MEGA ingevoegd.  

Begroting-realisatie 

MEGA 2020-2021.xlsx
  

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/verenigingen/erkenning-studieverenigingen/criteria-beleidsplan/eisen-aan-jaarlijks-beleidsplan.html?yr=#collapse-6
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CONTINUÏTEIT EN DUURZAAMHEID  

DUURZAAMHEID: OVERDRACHT VAN HET BESTUUR.  

Tijdens de overdracht zullen de nieuwe bestuursleden een functieomschrijving ontvangen 
van hun voorgangers, met daarbij ook een draaiboek van de lopende activiteiten. In dit 
draaiboek zullen de richtlijnen staan die het bestuur heeft opgesteld, als mede een archief 
met alle jaarverslagen, notulen en activiteitenplannen. Op deze manier zal het nieuwe 
bestuur snel de bestaande werkzaamheden kunnen overnemen. Tijdens de inwerkperiode 
van twee weken wordt aan de nieuwe bestuursleden concreet gemaakt wat de taken zijn die 
in de functieomschrijving staan en welke werkzaamheden hieronder vallen. De eerste twee 
vergaderingen die in de periode van het nieuwe bestuur vallen, zullen de oud-bestuursleden 
ook nog aanwezig zijn om te ondersteunen en eventuele vragen te beantwoorden. Deze 
twee vergaderingen staan los van de overdracht zelf. 
 

DUURZAAMHEID: MILIEU.  
MEGA wil als organisatie bijdragen aan een duurzame wereld. Dit gaan wij bewerkstelligen 
door het scheiden van afval; plastic, papier en etensresten. Ook kopen wij uitsluitend 
duurzaam voedsel in, en zullen we waar nodig kiezen voor bijvoorbeeld de biologische optie. 
Ook zullen we onze statiegeldflessen altijd inleveren na een bijeenkomst om het geld 
daarvan weer te gebruiken voor de volgende bijeenkomst. Daarnaast willen wij 
duurzaamheid doorvoeren in onze merchandise. De drinkfles die de docenten krijgen als ze 
lid worden is duurzaam en herbruikbaar. Als het mogelijk is zullen wij kiezen voor biologisch 
katoen voor onze sweaters/T-shirts.  
 

DIVERSITEIT EN INCLUSIE. 
Het is heel belangrijk dat deze studievereniging toegankelijk is voor alle verschillende 
studenten (en docenten) van de Hogeschool van Amsterdam. Wij willen dit dan ook aan alle 
leden uitdragen, omdat we allemaal verschillend zijn en toch samenkomen. Iedereen is 
anders en iedereen is welkom bij MEGA. Wij zullen er dan ook alles aan doen om een veilige 
omgeving te creëren voor iedereen. Het onderwijs is divers en daar willen wij als 
studievereniging op inspelen met onze activiteiten. Daarnaast voelt ieder lid zich door de 
diversiteit aan evenementen verbonden met de vereniging.  Ook als je niet studeert aan een 
van de vier maatschappijvakken ben je als student van harte welkom om een keer mee te 
doen voor een nader te bepalen tarief, verschillend per evenement.  
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BIJLAGEN 

PRIVACY STATEMENT SV MEGA  

Wij zijn een studievereniging van de opleidingen leraar economie, leraar maatschappijleer, 
leraar aardrijkskunde en leraar geschiedenis. Voor jouw lidmaatschap is het nodig dat we 
gegevens van je opslaan en verwerken. We doen dit uiteraard volledig in lijn met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Welke gegevens worden er verzameld?   

- HvA-ID 

- HvA-mailadres 

- Studentnummer 

- Voornaam en achternaam 

- Opleiding 

- IBAN-nummer 

Waarom worden deze gegevens verzameld? 

We hebben deze gegevens nodig voor jouw lidmaatschap, en voor de erkenning en her-
erkenning van de vereniging.  

Waar worden de gegevens bewaard? 

We bewaren de gegevens in een Excel-bestand op de computer van de secretaris.  

Wie hebben toegang tot deze gegevens? 

De secretaris van vereniging MEGA.  

Met wie worden de gegevens gedeeld?  

Op het moment dat de vereniging erkend of her-erkend moet worden krijgt de 
erkenningscommissie van de HvA deze persoonsgegevens. De commissie Financiële 
Ondersteuning Studenten (FOS) van de HvA vraagt deze persoonsgegevens eens per 
hogeschooljaar op.  

Hoe lang worden de gegevens bewaard?  

We bewaren deze gegevens 6 jaar. 

Wettelijke grondslag van de verwerking 

Er zijn diverse in de AVG vastgelegde wettelijke grondslagen op grond waarvan 
persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Volgens het register verwerkingen 
persoonsgegevens is de wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens 
voor de verenigingen artikel 6b AVG. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van 
een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór 
sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. De grondslag is het gevolg van het 
feit dat de je de ledenlijst tekent.    

Meer informatie? 

Website vereniging 

Vragen over dit privacy statement van vereniging MEGA?   

Als vereniging zorgen we ervoor dat onze leden hun rechten met betrekking tot hun 
persoonsgegevens goed kunnen uitoefenen. Heb je hierover vragen, neem dan contact met 
ons op + mailadres vereniging.  

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-avg

