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DISCLAIMER HOUDBAARHEID
Dit beleid is opgesteld voor de vorm van het reünisten initiatief, wat betekent dat het een
onofficiëel orgaan is binnen de vereniging STV STUK, zonder eigen rekening of inschrijving
in de KVK. Het doel is (zoals later in dit beleid toegelicht) om een eigen stichting te starten.
Dit beleid is dan ook geldig tot die eigen stichting is opgestart. Deze periode zal maximaal X
jaar beslaan.

DISCLAIMER PILOT
Het beleid dat je hier voor je hebt is geschreven voor het reünisten initiatief zoals we dat
willen organiseren vanaf start collegejaar 2022-2023. Vanaf februari 2021 start er echter een
pilotversie van het reünisten initiatief, om alle communicatie- en organisatievormen alvast uit
te kunnen testen. Vanaf de start van de pilot tot de aanvang van het verenigingsjaar 20222023 gelden de volgende uitzonderingen op bepaalde leden:
-

De pilot-reünisten hoeven geen contributie te betalen
De minimale waardes (zoals aantal borrels en ledenmails) komen te vervallen
Het panel voor de pilot is al aangesteld door het bestuur

Artikel 1 ORGANISATIE
Lid A: Verhouding tot STV STUK
1. STV STUK hanteert een apart ledenbestand en reünistenbestand
2. Reünisten zijn onderdeel van rechtspersoon STV STUK
a. Reünisten vallen onder donateurs binnen de statuten
b. Reünisten vallen onder reünisten binnen het HR

Lid B: Lidmaatschap
1. Je moet je inschrijven om reünist te worden van STV STUK, dit gebeurt dus niet
automatisch wanneer je reguliere lidmaatschap verloopt.
2. Reünisten worden door het bestuur van STV STUK toegelaten tot STØKoud
a. Bij uitstaande schulden bij STV STUK kan lidmaatschap tot STØKoud
geweigerd worden

Inschrijven
3. Inschrijven als reünist kan op een vast moment één keer per jaar
a. De inschrijfperiode voor reünisten staat gelijk aan de uitschrijfperiode bij STV
STUK
4. Inschrijven als reünist gebeurt via de inschrijflijst in de vorm van een Google Form
5. Je blijft automatisch ingeschreven als reünist, en hoeft dit dus niet jaarlijks opnieuw
te doen

Inschrijflijst
6. De link naar de inschrijflijst staat in de uitschrijfmails van STV STUK én op de
website
7. De gegevens ingevuld op de inschrijflijst gaan naar het bestuur van STV STUK en
het reünistenpanel

Interesselijst
8. Buiten inschrijfperiode van STØKoud wordt je verwezen naar het interesseformulier
op de website van STV STUK
a. Mensen op de interesselijst ontvangen eenmalig een mail wanneer de
inschrijfperiode voor STØKoud begint
9. De gegevens ingevuld op de interesselijst gaan alleen naar het panel

Uitschrijven
10. Uitschrijven als reünist kan gedurende het hele jaar door een mail te sturen naar het
panel.
a. Na het sluiten van de inschrijvingsperiode bij STØKoud wordt er geen geld
meer teruggestort
11. Uitschrijven gebeurt automatisch wanneer de contributie niet binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn wordt voldaan
12. Het panel behoudt het recht om reünisten uit te schrijven bij STØKoud bij wangedrag
of ernstige ongeregeldheden

Lid C: Taken van het bestuur t.a.v. organisatie reünisten
Het streven is om het bestuur van STV STUK zo min mogelijk te belasten. Hieronder de
acties die van het bestuur noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van STØKoud.

Lidmaatschap
1. Het verstrekken van de nodige gegevens en het voeren van de communicatie
rondom de inschrijvingen
a. Zowel richting de leden van STV STUK als het panel
b. Het bijhouden van de inschrijvingen via het inschrijfformulier
c. Contributie innen bij reünisten op verzoek van het panel
d. Het aanstellen van het reünisten panel via een stemming

Algemene communicatie
2. Het uitzetten van door het panel aangeleverde promotie
3. Het versturen van de ALV-uitnodigingen naar de reünisten
a. Wijzen op rechten en plichten: Artikel 4, Lid a2-a en Lid b2-c in het HR
4. Het zorgen voor contactpersoon binnen relevante commissies
a. Waaronder maar niet beperkt tot; de productiecommissies,
sponsorwerkgroep, werkgroep externe relaties, de BIJco, Escalacie en
Lustrumcommissie
5. Het aanstellen van een bestuurslid met reünisten als portefeuille
6. Het beheer van de overdrachtsdocumenten m.b.t. het doorvoeren en updaten van
punten aangaande reünisten

Financiën
7. Het jaarlijks begroten van een post reünisten
8. Het jaarlijks toevoegen aan de reünistenreserve, met een minimum van 100 euro

Lid D: Panel
Het panel vormt het dagelijks bestuur van STØKoud. Gezien STØKoud geen inschrijving
heeft bij de KvK betreft het geen officieel bestuur.

Lid worden van panel:
1. Het panel wordt samengesteld dmv een stemming onder de reünisten,
georganiseerd door het bestuur
a. Op het inschrijvingsformulier kan je jezelf ter verkiezing stellen voor een
plaats in het panel
b. Het bestuur bepaalt het aantal nodige panelleden voorafgaand aan de
stemming
c. De reünisten stemmen op de ter verkiezing gestelde panelleden, ze brengen
1 stem uit voor ieder lid van het panel
d. De ter verkiezing gestelde panelleden kunnen van te voren aangeven dat ze
samenwerking met andere ter verkiezing gestelde panelleden uitsluiten
e. Bestuur legt het resultaat van de stemming voor aan de kandidaat-panelleden
die geselecteerd zijn voor de stemming
f. De reünisten met de meeste stemmen worden panellid voor het komende
verenigingsjaar, conform de hoeveelheid panelleden vastgesteld door het
bestuur, mits de samenwerking niet belemmerd wordt
g. Het panel wordt ieder jaar opnieuw gekozen, zodra de inschrijfperiode van
STØKoud is afgerond
h. Het bestuur van het afgelopen collegejaar bekrachtigt de stemming
2. Reünisten kunnen zich elk jaar opnieuw verkiesbaar stellen

Taken panel
3.
4.
5.
6.

Het desgevraagd adviseren van het bestuur
Het aandragen van initiatieven aan het bestuur mbt de reünisten
Het versturen van de jaarlijkse mail naar de mensen op de interesselijst
Het zijn van de communicatieschakel tussen de reünisten en het bestuur in beide
richtingen
a. Met uitzondering van klachten jegens het panel, hiervoor kan door reünisten
direct contact worden opgenomen met het bestuur
7. Het aanleveren van updates voor in de nieuwsbrief van STV STUK
8. Het aanleveren van compleet promotiemateriaal (indien gewenst) voor de socials van
STV STUK mbt activiteiten en updates van de reünisten
9. Het organiseren van eigen activiteiten voor de reünisten
10. Een minimale samenkomst van eens per kwartaal
a. Eerste kwartaal: Ontmoeten bestuur
b. Ergens vlak voor de halfjaarlijkse ALV
c. Ergens vlak voor de zomer als afsluiter/evaluatie/planning komend jaar
Eindverantwoordelijkheid over:
11. Het bijhouden van de in- en uitschrijvingen
12. Het bijhouden van de contributiebetalingen
13. Het schrijven en uitzetten van de nieuwsbrief
14. Het beheren van de socials verbonden aan STØKoud

Artikel 2 RECHTEN
Lid A: ALV’s
Deze rechten zijn gebaseerd op de rechten van donateurs volgens de statuten van STV
STUK
1. Reünisten hebben op uitnodiging van het bestuur toegang tot de ALV
a. Het uitnodigen van reünisten is niet verplicht
2. Reünisten hebben geen stemrecht op ALV's
3. Reünisten hebben wel het recht om het woord te voeren op ALV's

Lid B: REUNISTENOVERLEG
1. Reünisten hebben recht op minstens 1 reünistenoverleg per collegejaar waarbij het
nieuwe panel wordt gepresenteerd, georganiseerd door het panel van het afgelopen
collegejaar
2. Het panel is geen verantwoording schuldig aan de reünisten, mits de taken naar
behoren worden vervuld

Lid C: ACTIVITEITEN
Borrels
1. Reünisten hebben het recht op toegang tot minimaal 3 borrels per jaar
a. Er moet gezorgd worden voor spreiding, dus ongeveer 1 borrel per kwartaal
b. De BIJco bepaalt welke borrels voor reünisten toegankelijk zijn en geven dit
tijdig door aan het begin van het verenigingsjaar
c. Het panel kan bepaalde borrels suggereren om toegankelijk te maken via het
overdrachtsdocument
d. Exclusief de Open Borrels
2. Open Borrels worden niet actief gepromoot onder de reünisten

Overige activiteiten
3. De toegang tot gala’s en feesten wordt in overleg met het bestuur en de betrokken
commissies aan het begin van het jaar vastgesteld
4. Diesactiviteiten en lustra zijn altijd toegankelijk voor reünisten
a. Met uitzondering van Dies en lustrumproducties, tenzij het bestuur dit anders
heeft bepaald
5. Reünisten behouden geen vaststaand recht op overige activiteiten

Voorstellingen
6. Reünisten hebben recht op korting op kaarten voor voorstellingen.
a. In welke schaal de korting van voorstellingen valt wordt per voorstelling
bepaald door het bestuur, maar is in ieder geval de studentenprijs of lager.

Lid D COMMUNICATIE
Nieuwsbrief
1. Reünisten hebben minimaal eens per kwartaal recht op een nieuwsbrief
a. De nieuwsbrief wordt geproduceerd door het panel
b. De nieuwsbrief bevat in ieder geval promotie voor toegankelijke borrels en
voorstellingen STV STUK

LIT
2. Reünisten hebben geen toegang tot het Leden Internet Toegangsportaal

Lid E FINANCIËN
1. STØKoud heeft het recht op een (debet) post op de begroting van STV STUK ter
jaarlijkse besteding aan reünistenactiviteiten
a. Hoogte per jaar vastgesteld door bestuur a.d.h.v. financiële situatie STV
STUK
b. Besteding onder beheer van het bestuur
2. STØKoud heeft het recht op een reserve (credit) opgebouwd door STV STUK ter
oprichting van een eigen stichting
a. Jaarlijks een minimum toevoeging van 100 euro
b. Het benodigde bedrag dient binnen 5 jaar beschikbaar te zijn
c. Eventuele extra middelen die aan deze reserve zijn toegewezen dienen als
startkapitaal
3. De hoogte van de reünistencontributie wordt door de ALV vastgesteld

Artikel 3 PLICHTEN
Lid A CONTRIBUTIE
1. Reünisten zijn verplicht de jaarlijkse (door de ALV vastgestelde) contributie te
voldoen binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn

