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Presentatie 
 

Voor u ligt het jaarverslag van het vierde bestuur van de Utrechtse 
Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG) voor het verenigingsjaar 2016-

2017. 
 

SOG is een zelfstandige studievereniging voor studenten aan het Instituut voor 
Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) van de Hogeschool Utrecht en andere 

geïnteresseerden in de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. De vereniging 
wordt in haar werkzaamheden gesteund door het IGT&D. 
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Voorwoord 
 

Dit bestuursjaar hebben wij als vereniging ondanks een trage start toch hele mooie 
activiteiten neer kunnen zetten met als klap op de vuurpijl Signmark. Ik ben 

ontzettend trots dat ik het afgelopen jaar het gezicht van deze studievereniging 
mocht zijn. Ze is enorm in een opwaartse spiraal en zal ook de komende jaren flink 
blijven groeien. 
 

In dit verslag staat een overzicht, uitleg en verantwoording van alle activiteiten en 
andere gebeurtenissen in en om de vereniging van het afgelopen bestuursjaar en 

wordt tevens financiële verantwoording afgelegd door het bestuur. 
  

Wij hopen dat alle leden oud zowel als nieuw dit jaar positief hebben ervaren en 
komend jaar mee willen denken en werken aan een nog mooier jaar! 
 

Roosmarijn Wildenburg 
 

Voorzitter 2017-2018 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



1. Huidige stand van zaken 
 

1.1 Leden 
Op 3 oktober 2018 had SOG in totaal 79 betalende leden, waarvan 76 student- 

IGT&D leden uit verschillende studierichtingen en 3 externe leden. Hieronder 
staat een overzicht.  

Student IGT&D leden Externe leden Totaal aantal leden 

76 3 79 

 

1.2 Doelstellingen 
In het beleidsplan had het bestuur een drietal doelstellingen geformuleerd voor dit 

bestuursjaar:  
 

1. SOG heeft tot doel zich net zo zeer op informele activiteiten te richten als 

op formele activiteiten. Voorgaande jaren stond gezelligheid hoog bij SOG 
maar waren de activiteiten zeer studie gebonden en vaak formeel. Wij 
hebben meerdere malen als feedback gekregen dat studenten graag willen 

bonden met elkaar door informele activiteiten. Wij hebben dus gekozen 
voor een 50/50 aanpak waarin wij zowel de formele activiteiten kunnen 

organiseren als de informele activiteiten. Wel blijven alle activiteiten met 
als de voertaal NGT (of met tolk mocht dat nodig zijn). 

Als we kijken naar de verdeling tussen informele en formele activiteiten kan ik 

stellen dat dit doel behaald is. Ondanks dat er drie studie gerelateerde 
activiteiten meer georganiseerd zijn dit jaar. We hebben het afgelopen jaar 9 

studie gerelateerde activiteiten georganiseerd en 6 informele activiteiten. Maar 
onder studie-gerelateerd valt bijvoorbeeld ook het bezoek van de studenten uit 
Preston. Waarmee wij een spelletjes middag hebben georganiseerd. Dit was 

zowel informeel als dat het studie gerelateerd was. Zo zijn eigenlijk alle 
activiteiten zowel informeel als studie gerelateerd. Tijdens elke activiteit wordt er 

gebarentaal gebruikt (in welke mate is wisselend). De 50/50 aanpak was een 
leidraad en deze hebben wij mooi aangehouden. 

2. SOG heeft tot doel om haar zichtbaarheid te vergroten binnen zowel het 
IGT&D, de OSHU en anderen (studie)verenigingen als binnen de 
dovengemeenschap. Zo willen wij voor meer opkomst bij onze activiteiten 

zorgen. Dit leidt tot meer leden en ook weer tot een professionelere 
vereniging. Dat heeft weer tot gevolg dat SOG nog meer (bijv. grotere 

activiteiten) voor zijn leden kan organiseren.  
Dit doel willen wij gaan behalen door elke week een inloopspreekuur te 
organiseren waarin onder anderen studenten met hun vragen en 

opmerkingen terecht kunnen. Ook willen we dit gaan doen door meer en 
eerder te PR-en en door onze SOG-kleding vaker te dragen. Ook zullen wij 

als bestuur de koepel overleggen van de OSHU bezoeken en met (een deel 
van) het bestuur naar cobo’s en andere relevante activiteiten gaan.  

 

Dit doel hebben wij niet behaald. We hebben het maandelijkse koepeloverleg 

bijna iedere keer bijgewoond en een aantal andere netwerk mogelijkheden 



bezocht, maar naast dit alles is een inloopspreekuur niet van de grond gekomen. 

Wel merken wij dat door onze aanwezigheid en betrokkenheid (organisatie en 
coördinatie) tijdens de onderdompelingsweek wij toch gevonden worden door 

studenten voor vragen. Voornamelijk voor de studenten uit het eerste leerjaar 
voelt SOG als een laagdrempelige manier om aan informatie te komen. Ook zijn 
zij gemotiveerd om naar activiteiten te komen. Toch zou het voor de toekomst 

goed zijn voor de vereniging om een vaste plaats te hebben om het SOG-hok te 
noemen. Dat studenten weten waar zij moeten zijn met vragen en opmerkingen. 

Of SOG dit in de vorm van een inloopspreekuur moet doen is niet duidelijk, maar 
een vaste plaats waar studenten SOG kunnen vinden is geen gek idee.  

3. SOG heeft tot doel om twee keer per jaar een bredere en grote activiteit te 
organiseren. Op deze manier kunnen wij activiteiten voor alle leerjaren 
aantrekkelijk maken en is het ook interessant voor leden uit de 

dovengemeenschap. We willen ons op een breder publiek richten. 
Dit gaan wij waarmaken door met het bestuur voor het jaar begint een 

jaarplanning te maken zodat er op tijd sprekers (o.i.d.) geregeld kunnen 
worden. Ook willen wij minimaal één internationale spreker uitnodigen. 
Naast dat wij ons sterk verbinden met de opleiding, dovencultuur en 

gebarentaal willen wij ons ook focussen op de bredere aspecten hiervan, 
denk aan: psychologie, politiek en ondernemerschap.  

 
Dit doel hebben wij deels behaald. We hebben dit jaar ondanks inzet van onze 
activiteiten commissie en commissaris activiteiten maar één grote activiteit neer 

kunnen zetten. Dit is onmacht geweest en we hebben hier van kunnen leren. Wel 
hebben wij Signmark naar Nederland kunnen halen en was dit een enorm succes. 

We hadden als doel om één internationale gast uit te nodigen en we hebben er 
dit jaar twee kunnen strikken om naar Nederland te komen. Chavi en zoals 
eerder benoemd Signmark. Helaas werd Chavi niet net zo goed ontvangen als 

Signmark. Dit eerste deel van het doel hebben wij zeker behaald. 
We wilden ook activiteiten organiseren die wat indirecter met onze opleiding te 

maken hebben. Dit is niet gelukt. Er is wel naar gekeken maar uiteindelijk is het 
niet tot stand gekomen. Ik wil dit als tip meegeven aan het volgende bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bestuur 2017-2018 
 

2.1   Bestuursfuncties & -leden 
Het SOG bestuur 2017-2018 bestaat uit vijf leden met de volgende functies:  

• Voorzitter      Roosmarijn Wildenburg 
• Secretaris      Jeffrey Bijkerk 
• Penningmeester     Marle Smit 

• Commissaris Activiteiten    Shirley Brekelmans 
• Commissaris Onderwijs    Nadia Kuling 

 

 

2.2   Bestuursbezigheden 
Hieronder staat per bestuurslid aangegeven in hoeverre de aan diegene opgelegde 
bestuurstaken zijn uitgevoerd. 
 

VOORZITTER (ROOSMARIJN WILDENBURG) 

A Plaatsnemen in Dagelijks Bestuur ✓ 

B Zorgdragen voor en het overzien van de algemene ontwikkeling van de 

vereniging 
✓ 

C Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen en ALV’s ✓ 

D Stimuleren & motiveren Dagelijks Bestuursleden ± 

E Plannen, voorbereiden & voorzitten ALV’s ✓ 

F Opstellen van het beleidsplan, de voortgangsrapportage (het 
halfjaarlijks verslag) en het jaarverslag (ondersteund door overige 

bestuursleden) 

✓ 

G Contact onderhouden met HU en IGT&D ✓ 

H Contactpersoon voor de OSHU en bijwonen van het maandelijkse 
koepeloverleg 

± 

I Organiseren van bestuursweekenden, teambuilding en BILA’s ± 

J Coördineren opendagen/avonden ✓ 

K Zorgen voor de Bestuur- en commissie BHV bevoegdheid ✓ 

L Bijwonen diplomering vanuit SOG n.v.t. 

M Contactpersoon Internationale Commissie ✓ 

 

Toelichting Voorzitter 

Als voorzitter is een belangrijk onderdeel om de bestuursleden te motiveren en 
BILA’s te voeren. Het eerste half jaar ging dat prima. Daarna werd dit veel 
minder door drukte van afstuderen. Ook het bijwonen van het maandelijkse 

koepeloverleg kwam hierdoor in de verdrukking. Achteraf kan ik stellen dat de 
voorzitter zich in het laatste half jaar meer had moeten inzetten voor eht 

bestuur.  



Daarentegen is een mogelijk conflict binnen het kanidaatsbestuur wel snel 

opgelost met hulp van de voorzitter. 
 

Al met al was het een jaar van up’s en down’s voor de voorzitter. 

 

SECRETARIS (JEFFREY BIJKERK) 

A Plaatsnemen in Dagelijks Bestuur ✓ 

B Zorgdragen voor de ledenadministratie ✓ 

C Plannen van alle bestuursvergaderingen en ALV’s ✓ 

D Zorgdragen voor de notulen (vergaderingen en ALV’s) en de verspreiding 
daarvan 

✓ 

E Bijhouden van in- en uitgaande correspondentie ✓ 

F Bijhouden van de website en Facebookpagina’s ✓ 

G Opstellen en verzenden van nieuwsbrieven en verenigingsblad ± 

H Maken van Pr-materiaal en actief contact met de commissies hierover ✓ 

I Beheren van de bestuurs- en commissie Dropbox/Drive ✓ 

J Coördineren filmpjes op het scherm op de 4e verdieping n.v.t. 

 

Toelichting Secretaris 

De secretaris heeft zich naast alle drukte die zich voordeed in het privé leven 
toch heel goed ingezet voor de vereniging. Het enige punt wat minder goed ging 

dit jaar was het verenigingsblad. Deze is minder vaak uitgebracht dan gewild.  
Ik wil de secretaris nog een keer bedanken voor zijn eindeloze geduld met de 
activiteitencommissie. Hij heeft zich 100% ingezet om pr-materiaal optijd te 

kunnen publiceren.  
 

PENNINGMEESTER (MARLE SMIT) 

A Plaatsnemen in Dagelijks Bestuur ✓ 

B Beheren van de verenigingskas ✓ 

C Zorgdragen voor de financiële administratie en afhandelen van declaraties ✓ 

D Bijhouden van het kasstromenoverzicht ✓ 

E Opstellen financiële verslagen voor het Dagelijks Bestuur en de ALV ✓ 

F Contact onderhouden met Kasco & Commissiepenningmeesters ✓ 

G Werven van nieuwe sponsoren en contact onderhouden met bestaande 

sponsoren 
± 

H Verantwoordelijk voor verkoop en bijhouden van promo-materiaal/Alpine 

oordopjes 
✓ 



I Taken van de voorzitter overnemen bij diens afwezigheid ✓ 

 

Toelichting Penningmeester 

Ook onze penningmeester is een topper. Het was hier en daar wat rommelig 
maar zij heeft zichzelf altijd (optijd) herpakt. Ze heeft veel kennis over de 

vereniging en was een onmisbaar deel van het bestuur. 
Ook het vicevoorzitterschap kon zij goed aan. Mijn complimenten hiervoor. 

 

COMMISSARIS ACTIVITEITEN (SHIRLEY BREKELMANS) 

A Plaatsnemen in Dagelijks Bestuur ✓ 

B Voorzitter van de Activiteitencommissie en gang van zaken terugkoppelen 
aan het bestuur 

✓ 

D Coördineren acties tijdens de Kick-Off Dag ± 

E Organiseren bedankactiviteit voor actieve leden ± 

 

Toelichting Commissaris Activiteiten 
De commissaris activiteiten noemde zichzelf in haar sollicitatie chaotisch. Dit 
werd in de loop van het jaar duidelijk aan de rest van het bestuur. 

Desalniettemin heeft zij samen met de activiteitencommissie wel een aantal 
prachtige activiteiten neer weten te zetten. Er is zeker ruimte voor verbetering, 

zeker op het gebied van overzicht houden maar ik moet toch mijn complimenten 
en respect uitspreken tegenover haar binnen haar functie. Toen de activiteiten 
commissie op haar gat lag heet zij toch iedereen bij elkaar weten te schrapen en 

het jaar mooi weten af te sluiten. 
 

COMMISSARIS ONDERWIJS (NADIA KULING) 

A Plaatsnemen in Dagelijks Bestuur ± 

B Coördineren van de Onderdompeling (BA en minor) ✓ 

C Coördineren van oefententamens ✓ 

D Coördineren van acties m.b.t. aankomende studenten zoals de 

meeloopdag en de matchingsdag 
✓ 

E Coördineren van acties tijdens Allerhande Festival ✓ 

F Contactpersoon voor IGT&D docententeam ✓ 

G Contact persoon Kampcommissie ✓ 

 

Toelichting Commissaris Onderwijs 
Bij plaatsnemen in het dagelijks bestuur staat een halfje. Dit omdat zij er voor 

gekozen heeft een stapje terug te doen en uitsluitend haar taken uit te voeren. 
Dit heeft zij goed gecommuniceerd met de rest van het bestuur. Door deze keuze 
miste de rest van het bestuur af en toe wel de persoonlijke bonding met de 

commissaris. Dit vonden zij jammer en willen anderen in haar positie meegeven 
om toch in contact te blijven. 



Tijdens het organiseren en het coördineren van de onderdompelingsweek heeft 

de commissaris onderwijs echt kunnen stralen in haar functie. Ook heeft zij de 
toekomstige commissaris onderwijs uitmuntend begeleid tijdens deze periode en 

twijfel ik er niet aan dat het volgend jaar ook weer minimaal zo’n succes zal 
worden.  
  

 

3. Commissies 2015-2016 
 

3.1 Overzicht resultaten & doelen per commissie 
 

Activiteitencommissie 
De Activiteitencommissie bestaat dit studiejaar uit 10 leden inclusief de 
voorzitter. De commissie wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten uit 

het Dagelijks Bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een 
secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training 

gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur.  
 

Het is aan het begin van het jaar even zoeken naar een goede samenwerking en 

verdeling van de activiteiten geweest. Een aantal van de commissieleden is zeer 
actie. Er zijn ook een aantal commissieleden die iets minder actief zijn binnen de 

commissie. Hier wordt goed mee omgegaan en zij hebben alsnog wel hun eigen 
taken die zij uitvoeren.  
 

De activiteitencommissie heeft dit jaar twaalf activiteiten georganiseerd excl. 
Drie activiteiten tijdens de kick-off dag. De verdeling van deze activiteiten was 6 

studie gebonden en 6 informele activiteiten. 
Ook is er een grote activiteit georganiseerd: Signmark. Deze activiteit werd goed 

bezocht en kreeg veel aandacht. 
 

Over de PR en timing van de communicatie hieromtrent valt voor komend jaar nog 

zeker wat te verbeteren. Het streven is om bij aanvang van ieder blok de 
activiteiten voor die periode vastgesteld te hebben op een datum en tijd. Op die 

wijze kunnen deze meegenomen worden in de nieuwsbrief en kan er ruim op tijd 
een Facebook-event worden aangemaakt. De lokaalaanvragen voor deze 
activiteiten kunnen dan bovendien gelijktijdig de deur uit, waardoor ook de locaties 

van activiteiten eerder bekend zijn.  
 

Kampcommissie 
De Kampcommissie bestaat dit studiejaar uit 7 leden inclusief de voorzitter. De 
commissie wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten uit het Dagelijks 
Bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een Secretaris en 

penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training gekregen 
van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur. 

De vergaderingen plannen en uitvoeren was geen probleem, wel was de 

communicatie omtrent de mail een struikelblok. Veel studenten kregen en 
bevestiging en ook geen reactie naar herhaaldelijk mailen.  

Dit jaar is er gekozen om terug te gaan naar en kleinere locatie. Dit is een goede 

keuze geweest, het kamp was vol. Op de dag zelf zijn er nog twee mensen van 
de reservelijst gevraagd mee te gaan door ziekte van twee andere studenten. 



De Kampcommissie heeft in het tweede weekend van september (na de 

Onderdompeling) een kamp neergezet voor (na een aantal zieken en afmeldingen) 
30 eerstejaars studenten. Naast de deelnemers, waren de commissieleden en twee 

infiltranten van de partij. Het kamp is zonder problemen verlopen en heeft veel 
positieve resultaten opgeleverd, zoals een groot enthousiasme onder de 
deelnemers voor (actief) deelnemen aan de activiteiten van SOG of het lid worden 

van een commissie. 
 

Internationale commissie 
De Internationale Commissie bestaat in haar tweede jaar uit 4 personen. De 
internationale commissie is een zelfstandige commissie en heeft een contact 
persoon binnen het bestuur. Voor de internationale commissie is dat de 

Voorzitter uit het dagelijks bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar 
start zelf een Voorzitter, Secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. 

Deze hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het 
Dagelijks Bestuur. De voorzitter heeft een training gehad van de contactpersoon 
vanuit het dagelijks bestuur.   

  
Dit jaar is de internationale commissie op reis gegaan naar Lissabon. Er gingen 

14 studenten en 5 commissieleden mee. Dit werd als een leuke en leerzame reis 
ervaren. Daarnaast hebben zij de voorbereidingen en aanmeldprocedure voor 

een komende studiereis opgezet. Ze gaan in de herfstvakantie naar Preston en 
Manchester. Er gaan een groep van 11 studenten mee naast 3 commissieleden.  
Naast de reizen heeft de internationale commissie ook een spellenmiddag 

georganiseerd voor internationale studenten en docenten uit Preston die kwamen 
kijken op de HU.  

Ook hebben zij het IGT&D ondersteund in het begeleiden van internationale 
studenten die hier kwamen studeren.  
  

Ondanks interen strubbelingen voldoet de Internationale Commissie tot op 
heden aan alle verwachtingen en worden de taken soepel en goed uitgevoerd.  
 

4 Kasstromenoverzicht 

 
 


