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Voorwoord
Het 25ste bestuur van Djembé heeft ontzettend veel zin om zich in te zetten voor de
studievereniging. Naast de bagage die we hebben meegekregen van besturen van voorgaande
jaren, zullen we zelf ook een frisse blik werpen op Djembé. Het nieuwe bestuur van Djembé
presenteert haar plannen op deze eerste Algemene Leden Vergadering voor het studiejaar
2016-2017.
We zijn blij mee te kunnen delen dat er dit jaar een groot aantal aanmeldingen is geweest voor
de studie Culturele Antropologie. Een groot aantal van deze nieuwe lichting heeft zich
ingeschreven voor onze studievereniging. Veel van deze nieuwe studenten hebben zich ook al
aangemeld voor het eerstejaarsweekend. Een goed vooruitzicht voor het komende jaar!
Natuurlijk zijn we ontzettend blij met deze grote groep nieuwe leden, maar daarnaast willen
we ook benadrukken hoe blij we zijn met al onze bestaande leden die bijdragen aan de
gezellige en ongedwongen sfeer van Djembé en daarmee de vereniging maken zoals zij is.
Wij willen Raoul, Merel, Thorben, Nabiha en Roxane bedanken voor het vertrouwen in ons.
Daarnaast willen wij hen bedanken voor de manier waarop zij Djembé het afgelopen jaar
hebben ontwikkeld. Wij zijn erg blij dat wij dit werk voort mogen zetten.
Tot slot willen wij Nabiha en haar vader (en alle aanwezige broertjes en zusjes) bedanken
voor de gastvrijheid, muzikale begeleiding en gezelligheid tijdens het inwerkweekend.
Uiteraard gaat onze dank ook uit naar onze actieve leden, en in het bijzonder naar jullie, voor
het bijwonen van onze eerste Algemene Leden Vergadering!
Liefs,
Eva Krol
Chris van der Heijden
Kate van Tuil
Iris de Laet
Selma Blanken
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Gedachtegoed Djembé
Als studievereniging probeert Djembé een bepaald karakter uit te stralen. De belangrijkste
ideeën die Djembé uit wil dragen zijn gastvrijheid, openheid en ongedwongenheid. Daarnaast
willen wij Djembé een duurzaam karakter geven. Om dit te verwezenlijken zullen wij dit jaar
het duurzaamheidsprotocol dat is opgesteld door de Duurzaamheidscommissie in acht nemen.
Tevens is het dit jaar een van onze prioriteiten om de vereniging verder te professionaliseren.
Dit gaan wij doen door commissies autonomer te laten functioneren, dit door de vorig jaar
opgestelde functiestructuur verder uit te werken.
Kerntaak

De kerntaak van Djembé is het creëren van een omgeving buiten de collegezaal waarbinnen
antropologie studenten elkaar beter kunnen leren kennen, waar ze discussies met elkaar
kunnen voeren en waar ze kennis uit kunnen wisselen. Dit bereikt Djembé door het aanbieden
van zowel studie-inhoudelijke als ontspanningsactiviteiten.

Djembé in relatie tot de opleiding en Universiteit Utrecht
Eén van de functies van Djembé is het onderhouden van een goede relatie tussen studenten
enerzijds, docenten en medewerkers van de afdeling Culturele Antropologie en de
Universiteit Utrecht anderzijds. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door het
organiseren van studie-inhoudelijke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de studiereizen, de
middag- en avond van de Utrechtse Antropologie, lezingen en een landelijk congres. Hierin
speelt de Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSA) ook een rol als
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nationaal netwerk van antropologie studenten. Door middel van deze contacten kunnen wij
onze leden een gevarieerd en verfrissend pakket van activiteiten aanbieden.
Djembé is, zoals genoemd, een belangrijke schakel tussen antropologie studenten en de
Universiteit Utrecht. Zo ontvangt Djembé scholieren die zich oriënteren voor een
vervolgstudie tijdens verscheidene meeloopdagen, is zij actief betrokken bij open dagen van
de opleiding en speelt zij een ondersteunende rol tijdens matchingsdagen. Studenten krijgen
op deze manier een beeld van de sfeer binnen de studie antropologie en kunnen met
inhoudelijke vragen terecht bij ervaren studenten.
Djembé is al vanaf het begin van de studie carrière actief, door bijvoorbeeld extra
werkgroepen aan te bieden aan eerstejaarsstudenten en informatie te verschaffen aan
eerstejaars over mogelijke inrichting van het vervolg van hun studie. Daarnaast licht Djembé
haar leden in over verschillende vakken, minors, masters, veldwerk, maar ook andere extra’s
zoals studeren in het buitenland, stage en de mogelijkheid tot een bestuursjaar. Dit doet
Djembé door middel van een up-to-date studiegids, een inspirerend veldwerkboek en
verscheidene voorlichtingen.
Voor de Commissaris Onderwijs in het bijzonder is het belangrijk altijd op de hoogte te zijn
van ontwikkelingen binnen de opleiding. Dit gebeurt onder andere door samenwerking met de
Medezeggenschapsraad van Culturele Antropologie, die een goed beeld heeft van wat er
speelt op opleidings- en faculteitsniveau. Hierdoor zal de Commissaris Onderwijs een actieve
rol spelen als doorgeefluik van de student naar de opleiding en andersom.
Djembé probeert bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van haar leden. Jaarlijks
werd in de AMO (Arbeids Markt Oriëntatieweek) een arbeidsgerichte training gegeven.
Vanwege onzekerheid omtrent het voortbestaan van de AMO kunnen wij nog weinig zeggen
over in welke vorm wij betrokken zullen zijn bij een zodanige training. Wel zijn wij als
Djembé uitermate positief over deze training, ook zijn wij van mening dat het van grote
waarde is voor antropologiestudenten. Mocht de organisatie van deze training niet doorgaan
in bekende vorm dan zullen wij vanuit Djembé de organisatie van een soortgelijke training op
ons nemen in samenwerking met Career Services.

Djembé in relatie tot de studenten en haar actieve leden
Wij, als Djembé, streven ernaar een open en toegankelijke vereniging te zijn waar elke
antropologiestudent zich thuis kan voelen. Door het aanbieden van commissies en
verschillende studie gerelateerde- en ontspanningsactiviteiten hebben leden de mogelijkheid
hun interesses en talenten te ontdekken, verdiepen en ontwikkelen en daarbij in verder contact
te komen met de medestudent.
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Wij streven ernaar om bij elke activiteit een zo breed mogelijk publiek te trekken. De niet- en
minder actieve leden zullen we proberen te bereiken met een groot en gevarieerd aanbod aan
activiteiten. Het is vooral belangrijk de balans tussen studie-inhoudelijke activiteiten en
ontspanningsactiviteiten goed in de gaten te houden.
Het 24ste bestuur heeft een commissiestructuur ingevoerd waardoor er een onafhankelijk
karakter is ontstaan. Wij hebben besloten deze commissiestructuur voort te zetten en om het
verder te professionaliseren. De functies binnen de commissies zullen meer
verantwoordelijkheden krijgen, waardoor het bekleden van een functie leerzamer en
uitdagender zal worden en tevens een aanvulling voor op hun CV. Het bestuur zal echter wel
eindverantwoordelijk blijven voor de activiteiten die de commissies organiseren. Om toch
betrokken te blijven bij de commissies zal in elke commissie minstens één bestuurslid
deelnemen. Bijkomend effect is dat de bestuursleden meer energie kunnen steken in overige
bestuurstaken.
Communicatie met de leden gebeurt op verschillende manieren. E-mails, de nieuwsbrief, de
Facebookpagina en de website zijn middelen om informatie te verstrekken. Dit jaar zullen wij
als nieuw medium ook Snapchat gaan gebruiken om op een spontane en vrijblijvende manier
onze leden te bereiken. Daarnaast promoten wij onze activiteiten in de collegezalen en hangen
wij posters rond het hok.

Commissies
De verschillende commissies binnen Djembé worden gevormd door leden van Djembé en één
bestuurslid. Door bestuur 2015-2016 zijn de functies van voorzitter, penningmeester en
notulist binnen de commissies geïntroduceerd. Dit om de commissies zelfstandiger te maken
en om het belang van de leden te benadrukken. Wij zullen deze nieuwe structuur binnen de
commissies verder uitwerken om deze te professionaliseren en autonomer te laten
functioneren. Wij hopen hierdoor de commissieleden meer te betrekken bij een commissie.
Het bestuurslid zal nu echt de functie krijgen van een ‘gewoon’ commissielid. Het enige
verschil is dat het bestuurslid over meer informatie beschikt en de brug is tussen de commissie
en het bestuur. Om de nieuwe structuur binnen de commissie beter te laten functioneren, zal
er dit jaar het commissie draaiboek ingevoerd worden. Dit draaibroek zal dienen als een
leidraad voor het soepel en zelfstandig functioneren van een commissie en biedt houvast
betreffende het inwerken van de functies, sollicitatieprocedure van de functieopvolgers en hoe
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men lid kan worden van een commissie. Een aantal commissies wordt gevormd door enkel
bestuursleden, zoals de Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSA), Voor
Iedereen Die In Utrecht Studeert (VIDIUS) en het IntraFacultair Overlegorgaan (IFO). In de
Antropologendag-commissie, onder leiding van Rieke Leenders, neemt het gehele bestuur
plaats, Chris van der Heijden zal het contact persoon zijn met Rieke Leenders.
Hieronder volgt een overzicht van de verdeling van de commissies. Aangezien de commissies
autonoom gaan functioneren, kan het bestuur dit jaar geen uitspraken meer doen over
mogelijke activiteiten. De commissieleden zijn tot op zekere hoogte vrij de commissie naar
eigen inziens in te vullen. Het doel van de commissie zal kort worden toegelicht, gevolgd
door het commissie draaiboek.
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Goede Doelen Commissie
Ook dit jaar zal Djembé een goed doel steunen. Tijdens ALV I wordt er een nieuw goed doel
voor dit studiejaar gekozen. De Goede Doelen Commissie (GoCo) zal zich gedurende het
gehele academisch jaar inzetten om geld in te zamelen voor het gekozen goede doel door
middel van verscheidene activiteiten.
Aankomend jaar is ons streven door het gehele jaar meer aandacht te besteden aan het goede
doel. Wij willen dit bereiken door ook naast de activiteiten van de GoCo, de commissie meer
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ruimte geven om het goede doel een plek te geven binnen Djembé. Zo hopen wij op een
uitgebreide kennismaking met het goede doel waardoor de leden van Djembé zich verbonden
zullen voelen met het goede doel. Dit jaar willen we kijken of er misschien een samenwerking
mogelijk is met de promotiecommissie. Er kan bijvoorbeeld nagedacht worden over een
kledinglijn, waarbij een deel van het geld naar het goede doel gaat. Daarbij zijn wij van
mening dat samenwerking tussen verschillende commissies en de GoCo erg waardevol en
bovenal verfrissend kan zijn.
Ook vinden wij het belangrijk de leden van Djembé op de hoogte te houden van de voortgang
betreffende de geldinzameling van de GoCo. Samen met de commissie zullen wij aankomend
jaar gaan kijken hoe wij dit het beste kunnen bewerkstelligen.
Heitje-voor-Karweitje, een jaarlijks terugkerende activiteit, zal dit jaar niet meer op de avond
van de Utrechtse Antropologie plaatsvinden. Het is aan de GoCo een passend alternatief te
vinden voor de invulling van deze avond. Dit aangezien er vorig jaar veel negatieve reacties
zijn geweest van alumni en docenten in verband met de jaarlijkse herhaling van deze
activiteit. Wij dagen de commissie daarom uit om een originele, creatieve en nieuwe activiteit
te verzinnen voor deze avond.
Al met al willen wij de GoCo - net zoals de andere commissies van Djembé - dit jaar volledig
vrij laten in de te organiseren activiteiten. Waarbij zij natuurlijk kunnen putten uit activiteiten
van voorgaande jaren, moedigen wij nieuwe ideeën en input zeker aan!

Feestcommissie
De Feestcommissie organiseert de feestelijke activiteiten van Djembé. Deze activiteiten
zorgen ervoor dat de leden elkaar op een andere manier leren kennen. De feestcommissie is
vrij in het bedenken van haar activiteiten. Djembé heeft afgelopen jaren vaak samengewerkt
met andere verenigingen bij het organiseren van feesten. Dit jaar zal Djembé weer aansluiten
bij het Mix it Up feest en kan de commissie er ook voor kiezen om aan te sluiten bij de
organisatie van het DUS feest. De commissie zal in het organiseren van deze
samenwerkingsfeesten maar een klein aandeel hebben, maar kan wel meedenken op welke
manier we binnen de vereniging veel animo voor de feesten krijgen. Verder kan
de feestcommissie natuurlijk kan ook andere activiteiten organiseren, denk aan
kroegentochten, thema avonden etc. In week 39 staat al de eerste activiteit van de
feestcommissie op de planning. Zo beginnen we het jaar feestelijk!

Lezing- en excursiecommissie
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Het voornamelijke doel van de Lezing- en excursiecommissie is het organiseren van studieinhoudelijke activiteiten. De commissie kan bijvoorbeeld excursies of lezingen organiseren
die aansluiten op het vakgebied culturele antropologie. Vorig jaar heeft de commissie een
activiteit georganiseerd waarbij een ex-dakloze ons mee op pad nam door Utrecht. Daarnaast
organiseert de Lezing- en excursiecommissie één grote ontspanningsactiviteit en dat is ons
ledenweekend. Het is het aan de Lezing- en excursiecommissie om het ledenweekend weer tot
een succes te maken

Culinaire commissie
De Culinaire commissie is een populaire en toegankelijke commissie. Wij hebben besloten
om de activiteit van ‘Happen & Trappen’ ook dit jaar te herhalen, vanwege groot
enthousiasme afgelopen jaar. De rest van de activiteiten staat nog open net als bij alle andere
commissies dit jaar.
In lijn met het duurzaamheidsprotocol zal de CuCo altijd zorgen voor een
vegetarische/veganistische optie tijdens haar activiteiten. Daarnaast zal 1 van de 4 activiteiten
volledig vegetarisch/veganistisch zijn om aan leden te laten merken dat vlees niet
noodzakelijk is.
De activiteiten van de CuCo zullen bij voorkeur op woensdagavond voor het Djembécafé
plaatsvinden. Uit vorig jaar is gebleken dat dit een succes is en dat het ervoor zorgt dat er
meer mensen naar het Djembécafé komen.

Alumni Commissie
De Alumni Commissie valt net als andere commissies onder Djembé, ook al lijkt deze soms
wat meer los te staan van de andere commissies. Er is echter wel een nauwe samenwerking
tussen Djembé en de Alumni Commissie. Dit jaar zullen we deze samenwerking onderhouden
aangezien wij als Djembé het belangrijk vinden de mogelijkheid te bieden om na je studie in
contact te kunnen blijven met je oude studiegenoten.
De Alumni Commissie heeft het afgelopen jaar twee activiteiten georganiseerd. Dit jaar zal de
Alumni Commissie weer twee activiteiten organiseren. Concrete plannen zijn hier nog niet
voor. Bij de activiteiten zijn alle oud-studenten en docenten welkom en kunnen oude
contacten worden onderhouden en nieuwe netwerken ontstaan. Het 24ste bestuur heeft
besloten dat niet enkel de voorzitter, maar ieder lid van het bestuur, bij deze commissie kan
representeren. Deze commissie bestaat dit jaar uit de voorzitter van het huidige bestuur, oudbestuursleden en alumni.
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De Opgetrommeld
De Opgetrommeld is het verenigingsblad van Djembé, dat vier keer per jaar verschijnt. Naast
het bieden van interessante stukken is de Opgetrommeld belangrijk voor de communicatie
met onze leden.
De commissie houdt zich als redactie van het kwartaalblad bezig met het brainstormen over,
en schrijven van de artikelen. Dit jaar zullen er enkele nieuwe functies komen binnen de
commissie. Zo is er de functie van eindredacteur die de spelling en grammatica controleert.
Ook zal er een functie komen als vormgever.
Binnen de Opgetrommeld is het belangrijk dat er een goede balans is tussen het formele en
het informele. Daarbij kan men denken aan het aan de kaak stellen van maatschappelijke
problemen, maar ook poëzie of verslagen van Djembé activiteiten. Het doel van de
Opgetrommeld is dat leden zich kunnen herkennen in geschreven stukken, worden uitgedaagd
om na te denken over bepaalde zaken en dat ze het leuk vinden om de Opgetrommeld weer op
hun (digitale) deurmat te zien liggen!
Komend jaar is ons streven de Opgetrommeld digitaal aan te bieden in het kader van
duurzaamheid. Dit biedt bovendien mogelijkheden om het blad meer kleur te geven. Het blad
zal dan zowel op papier als digitaal uitkomen. Alle leden zullen de opgetrommeld digitaal
ontvangen, daarnaast kunnen leden aangeven of ze de Opgetrommeld ook op papier willen
ontvangen. Afhankelijk van de kosten en mogelijkheden zal digitalisering tussen de tweede en
derde uitgave plaatsvinden.

Kunstcommissie
De kunstcommissie richt zich op alle vormen van kunst. Dit jaar zal de commissie vier
activiteiten organiseren. Er zal opnieuw geprobeerd worden een variatie aan activiteiten te
organiseren, om Djembé-leden een divers programma te bieden. Vanwege een prettige
samenwerking en het enthousiasme onder de leden in voorgaande jaren zal ook geprobeerd
worden het contact met het Tweetakt-festival te onderhouden.

Duurzaamheidscommissie
Als relatief jonge commissie is de DuCo gedreven dit jaar te groeien en Djembé als
vereniging verder te verduurzamen. Dit laatste zal grotendeels gebeuren aan de hand van het
onlangs
ingestemde
duurzaamheidsprotocol.
Dit
duurzaamheidsprotocol
bevat
aandachtspunten waar tijdens Djembé-activiteiten aan gehouden dient te worden en welke op
een simpele manier bijdraagt aan het verduurzamen van de vereniging (zie bijlage).
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Ook zal de Duurzaamheidscommissie dit jaar verscheidene activiteiten organiseren rondom
het thema duurzaamheid. Dit zullen zowel ontspannende als bewustmakende activiteiten zijn
waardoor de leden op een laagdrempelige manier bekend kunnen worden met dit thema en
haar relevantie.
Daarnaast heeft de DuCo vorig jaar hard gewerkt aan een subsidieaanvraag bij het ALERTfonds. Dit is een organisatie die zich richt op het subsidiëren van initiatieven van jonge
mensen met betrekking tot duurzaamheid. In het eerste deel van dit jaar zal duidelijk worden
of ook de DuCo van Djembé een geldbedrag ontvangt om verduurzaming en bewustwording
rond dit thema te bewerkstelligen. Ook is de DuCo vorig jaar een samenwerking gestart met
onder andere de ‘Green Office’ van Universiteit Utrecht, deze samenwerking zal komend jaar
verder uitgebreid worden.

Promotiecommissie
We hebben besloten de Sponsorcommissie vanaf dit jaar de Promotiecommissie te noemen.
Dit hebben wij gedaan aangezien het zoeken van sponsoren een kleine taak is en aangezien
wij “promotie” aantrekkelijker vinden klinken dan “sponsor”. Daarnaast zal op advies van
bestuur 2015-2016 minder aandacht worden besteed aan het zoeken van sponsoren voor de
vereniging. We zullen echter wel zoveel mogelijk proberen met externen samen te werken om
op deze manier sponsoring te krijgen voor bepaalde activiteiten. Dit kan in de vorm van een
financiële samenwerking, maar ook in natura; door middel van samenwerkingscontracten
kunnen beide partijen iets voor elkaar betekenen. Enkele voorbeelden van een dergelijk
samenwerkingscontract zijn bar Walden en Savannah Bay. Sponsorwerving zal voornamelijk
worden uitgevoerd door de Commissaris PR zelf, maar geïnteresseerde leden van de
Promotiecommissie zijn uiteraard welkom hier eventueel in te ondersteunen.
De Promotiecommissie zal zich vooral bezighouden met het maken van posters voor de
activiteiten. Er zal worden gevraagd of de huidige commissieleden Photoshop zich eigen
willen maken.
Verder is de commissie vrij in het meedenken over de promotie van verschillende activiteiten
van Djembé en Djembé zelf. Zo zal er waarschijnlijk ook weer iets worden toegevoegd aan de
Djembé kledinglijn, waarbij de commissieleden kunnen meedenken.

Sport & Spel Commissie
De Sport & Spel Commissie is een commissie die dit jaar zijn vierde levensjaar in zal gaan.
De SpoSpeCo organiseert vanzelfsprekend zowel sport als spel activiteiten. Hoe de
verhouding tussen sport en spel dit jaar zal zijn is door de nieuwe autonomie van de
commissie geheel aan de commissie zelf. Echter zullen zowel sport en spel aan bod komen.
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Antropologisch?!
Antropologisch?! Is een initiatief van studenten en alumni Culturele Antropologie van de
Universiteit Utrecht. De leden van de commissie verzorgen gastlessen op middelbare scholen
in de regio Utrecht met het doel om antropologie als wetenschap dichter bij de scholier te
brengen.
Wij vinden Antropologisch?! een heel leuk en mooi initiatief. Echter is gebleken dat er weinig
initiatief is vanuit de leden van Antropologisch?! om het echt een goed functionerend systeem
te maken. Wij zien niet als onze taak om Antropologisch?! nieuw leven in te blazen. We
willen Antropologisch?! echter wel ondersteunen door het meer te promoten onder de leden
van Djembé en hopen dat het initiatief door anderen opgepakt zal worden.

Websitecommissie
De Websitecommissie houdt zich bezig met het onderhouden van de website. Het is de taak
van deze commissie om de website up-to-date houden en om meer invulling te geven aan de
site. De nieuwe site die drie jaar geleden is gemaakt biedt mogelijkheden voor wekelijkse of
maandelijkse blogs of andere leuke stukken. Afgelopen jaren was de reeks “Uit het veld” een
succes en dat willen we dit jaar vervolgen. De website is een belangrijk communicatiemiddel
voor Djembé, maar omdat de website te traag is om foto’s op te bekijken willen we de foto’s
actief promoten via Facebook.
De website wordt up-to-date gehouden door één bestuurslid, dit jaar Kate van Tuil. De
commissie is dus niet toegankelijk voor leden.
Afhankelijk van de kosten willen we de website mogelijk geheel onder handen nemen om het
sneller te maken en om het weer een aantrekkelijk medium te maken voor leden, alumni,
docenten en (toekomstige) antropologiestudenten.

Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSA)
De LaSSA streeft naar een goede samenwerking met andere antropologiestudenten uit het
hele land. De samenwerking vergroot de betrekkingen tussen de verschillende
studieverenigingen uit de vier steden: Amsterdam, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Dit jaar
zullen weer een bestuurslid en een oud-bestuurslid plaatsnemen in de LaSSA om de tot stand
gekomen contacten te onderhouden en de communicatie te verbeteren.
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De LaSSA organiseert elk jaar verschillende activiteiten waaronder een congres, een
beroependag (AntropoLoopbaan), een debat en een liftweekend. Dit jaar biedt nieuwe
mogelijkheden over de LaSSa vanwege het feit dat er een (op 1 persoon na) volledig nieuwe
commissie zal zijn. Dit geeft de mogelijkheid een frisse start te maken met de LaSSa. Vanuit
Djembé streven we naar meer naamsbekendheid voor de LaSSA onder leden, waardoor we
hopen dat meer van onze leden de activiteiten zullen bijwonen. Over de precieze invulling zal
meer duidelijk worden na de eerste vergadering van de LaSSA.
Wij zien de LaSSA als een mogelijkheid tot uitbreiding van contacten en als een mogelijkheid
om grotere activiteiten te organiseren, vooral studie-inhoudelijke activiteiten. Daarnaast is het
leuk en gezellig om ook studenten uit andere steden te ontmoeten. Een intensievere
samenwerking is echter alleen de moeite waard als het vanuit alle partijen gewenst is.
Congrescommissie
De grootste activiteit van de LaSSA is het jaarlijkse congres. Dit congres is bedoeld voor
studenten Culturele Antropologie uit alle steden in Nederland waar deze opleiding
aangeboden wordt. In deze commissie zullen één of twee studenten uit Utrecht plaatsnemen.
De commissie wordt verder gevuld door studenten uit andere steden. Vorig jaar zijn er in
andere steden niet-bestuursleden afgevaardigd omdat zij meer tijd hadden. Dit jaar zullen we
bekijken of dit voor ons ook gewenst is, omdat het een mooie kans is voor onze leden.

IntraFacultair Overleg (IFO)
Het IFO bestaat uit de voorzitters van alle faculteit- en studieverenigingen binnen de Faculteit
Sociale Wetenschappen. Het idee van dit overlegorgaan is dat men samen een sterkere vuist
kan maken en daarnaast is het handig wanneer we als verenigingen één stem moeten laten
horen richting bijvoorbeeld het faculteitsbestuur.
Deze commissie zal geen gezamenlijke activiteiten meer organiseren aangezien in het
verleden is gebleken dat hier onder de studenten te weinig animo voor is. Dit is dan ook de
reden voor de naamswijziging.

VIDIUS (Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert)
VIDIUS, ofwel Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert, is het centrale bemiddeling- en
overlegorgaan van alle studenten in Utrecht. In deze organisatie worden alle functies
gecombineerd die voorheen door de oorspronkelijke organisaties werden vervuld. Zo is het
een klankbord voor Utrechtse studenten die actief zijn in verenigingen, komt het op voor
studentenbelangen in gesprekken met de gemeente, biedt het juridisch en organisatorisch
advies en faciliteert het overleggen tussen de verschillende studentenorganisaties door
bijvoorbeeld te helpen met het opstellen van de agenda of als onafhankelijk voorzitter op te
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treden. Bij de vergaderingen van VIDIUS, die zes keer per jaar worden gehouden, is het van
belang dat er van Djembé twee bestuursleden aanwezig zijn.
Tenslotte houdt VIDIUS zich ook bezig met het verstrekken van subsidies aan
studentenverenigingen voor de activiteiten die zij organiseren. Deze subsidies zijn bedoeld
voor verenigingsactiviteiten met een studie-inhoudelijk karakter. Djembé zal dus deze
subsidie aanvragen bij VIDIUS en het contact met het overlegorgaan voortzetten.

Avond van de Utrechtse Antropologie
Ook dit jaar heeft Djembé een sleutelrol bij het organiseren van De Avond van de
Antropologie. De organisatie van de Avond van de Utrechtse Antropologie bestaat uit Rieke
Leenders en het voltallige bestuur van Djembé.
Het afgelopen jaar was de Avond van de Utrechtse Antropologie een groot succes en om die
reden willen wij deze evalueren en zorgen dat het dit jaar een nog groter succes wordt.
Belangrijk hierbij is vooral het motiveren van alumni en docenten van de afdeling Culturele
Antropologie. Wanneer onder de vakgroep het enthousiasme voor de Avond van de Utrechtse
Antropologie toeneemt, zal het evenement vanzelf meer gaan leven onder de studenten
antropologie. Daarnaast is het van groot belang dat de studenten goed geïnformeerd worden
en enthousiasme zullen vinden voor deelname aan deze avond.
Wij willen de Avond van de Utrechtse Antropologie dit jaar echter een vernieuwd karakter
geven. Dit willen we doen door opzoek te gaan naar een nieuwe locatie. Daarnaast willen we
Heitje-voor-Karweitje vervangen door een andere activiteit van de GoCo, aangezien er
afgelopen jaar meerdere negatieve reacties hierop zijn geweest.

LustrumCommissie
Afgelopen jaar is de LustCo opgericht. Deze commissie houdt zich bezig met de invulling van
het feestelijke lustrumjaar. Het vijfentwintigjarige bestaan van onze vereniging moet
natuurlijk niet stilletjes voorbij gaan. Voor de commissie zijn actieve leden benaderd die
betrokken zijn bij Djembé.
De lustrumcommissie is al druk bezig geweest met het brainstormen om mooie, leuke en
vooral feestelijke activiteiten neer te zetten in het lustrumjaar. Ieder blok zal de LustCo een
activiteit organiseren rondom het thema ‘The power of faith’. De grote lijnen van de
activiteiten staan al vast. Iedere activiteit zal weer zijn eigen thema hebben. Afgelopen
maandag is het thema aan alle leden bekend gemaakt en daarbij zijn de titels van de
activiteiten bekend gemaakt.
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Daarnaast willen wij in het kader van het lustrum alle commissie vragen om een activiteit in
thema te organiseren. Het is vrij aan de commissies om dit wel of niet op te volgen.
Ondanks het feit dat de commissie gevormd is en het thema vast staat, blijft het gehele bestuur
eindverantwoordelijk voor de activiteiten. Door nauw contact te houden met de commissie,
zorgen we ervoor dat wij als bestuur op de hoogte zijn van alle bezigheden van de commissie.

Sociale media
Djembé heeft via sociale media een groot bereik tot haar leden. Via sociale media zijn leden
makkelijk te bereiken en verder is het een belangrijke factor in het promoten van activiteiten.
Om leden meer te betrekken bij Djembé en haar activiteiten willen we dit jaar nog intensiever
gebruik gaan maken van dit medium.
Facebook
Djembé kent haar eigen like pagina op Facebook onder de naam Djembé Utrecht. Hier wordt
onder andere promotie gemaakt voor activiteiten en er verschijnen regelmatig fotoalbums.
Ons streven is om hier vaker een post te plaatsen en na elke activiteit een fotoalbum aan te
maken op deze pagina. Het doel hiervan is dat leden weten wat er speelt en geprikkeld worden
om de volgende keer aan te sluiten bij een activiteit.
Dit jaar zullen we het actieve gebruik van de facebookpagina voortzetten. We willen de
facebookpagina levendiger maken door vaker berichten te plaatsen en zo snel mogelijk na de
activiteiten de foto’s op Facebook te zetten. We willen om die reden dan ook meer foto’s
maken bij de activiteiten. Door middel van Facebook proberen wij leden actief te betrekken
bij de activiteiten.
Mascotte
In het studiejaar 2016-2017 zal de Djembé mascotte in het leven worden geroepen, dit is een
kleine Djembé. Deze mascotte krijgt een persoonlijke Facebookpagina. De bedoeling is dat
alle leden van Djembé bevriend worden met de mascotte. Op die manier kan de Commissaris
PR leden gemakkelijker uitnodigen voor facebook evenementen van Djembé. Op dit moment
gaat het uitnodigen van leden voor Djembé activiteiten op een erg omslachtige manier. Naast
dat dit veel tijd kost, komt het ook voor dat leden in dit proces per ongeluk worden
overgeslagen. De mascotte facebookpagina moet dit probleem uit de lucht helpen. De
mascotte kan namelijk al haar vrienden uitnodigen voor een op facebook georganiseerd
evenement. De mascotte zal dus enkel vrienden worden met leden van Djembé en deze
uitnodigen voor de evenementen die via de likepagina worden aangemaakt. Op de mascotte
pagina zullen dus maar weinig posts verschijnen, alles blijft via de likepagina gaan zoals het
altijd al gaat. Zo zullen de foto’s van activiteit ook nog steeds via de likepagina gepubliceerd
worden. Tevens zullen mensen die niet meer lid zijn van Djembé verwijderd worden als
vriend van de mascotte, waardoor ze ook niet meer uitgenodigd zullen worden voor Djembé
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activiteiten. De Commissaris PR zal deze pagina beheren en hier ook op toezien. Bijkomend
voordeel is dat de Mascotte Facebookpagina gemakkelijker kan worden overgedragen. We
willen de mascotte pagina actief promoten tijdens hoorcolleges, op de huidige Djembé pagina
en daarnaast zal de mascotte pagina in de nieuwsbrief genoemd worden.
Door het jaar heen willen we de mascotte van Djembé wat meer personaliseren. Door middel
van de Opgetrommeld, de facebookpagina en Snapchat willen we de mascotte een karakter
geven en deze op die manier aantrekkelijker maken. Hoewel het gebruik van een mascotte
vooral functioneel is bedoeld is, willen we op deze manier er voor zorgen dat het ook echt dé
mascotte van Djembé wordt.
Snapchat
Om leden op een laagdrempelige en wat informelere manier te bereiken, willen we dit jaar
gebruik gaan maken van het medium Snapchat. Djembé zal haar eigen Snapchat account
krijgen, dat enkel leden kunnen volgen. De Commissaris PR zal hierop toezien. Het Snapchat
account zal enkel toegankelijk zijn en gebruikt worden door bestuursleden. Snapchat zal
worden gebruikt om leden tijdens activiteiten op de hoogte te houden en eventueel uit te
nodigen om langs te komen. Uiteraard wordt er op toegezien dat er een beperkt aantal snaps
zal worden gestuurd om te voorkomen dat dit als spam wordt ervaren. Belangrijk om hierbij
in het achterhoofd te houden, is dat Snapchat door Djembé zal worden gebruikt om op een
informele manier activiteiten te promoten.
Maandelijks filmpje
Om leden nog meer te betrekken bij Djembé en haar activiteiten, willen we gebruik gaan
maken van filmpjes. Het idee is om elke maand beeldmateriaal te verzamelen van de
activiteiten en hier een kort filmpje van te maken. Dit filmpje zal aan het eind van elke maand
vertoond worden op de mascotte pagina van Djembé. Dit filmpje moet een soort samenvatting
zijn van de activiteiten in de afgelopen maand. Zo hopen we leden die minder vaak aanwezig
zijn bij activiteiten een beter beeld te geven van de activiteiten en de sfeer die er is. We willen
de commissie die verantwoordelijk is voor de activiteit vragen om te helpen met het
verzamelen van beeldmateriaal.

Boekenservice
Al een paar jaar op rij staat de samenwerking met de boekenservice van sociale
wetenschappen ter discussie. Door de jaren heen is gebleken dat de service van de
Boekenservice niet voldoet aan de eisen van Djembé en dat dit onder haar leden voor
problemen en ontevredenheid zorgt. Vorige besturen zijn begonnen met oriënteren op
mogelijke partners welke de Boekenservice zouden kunnen vervangen. Wij zetten deze
zoektocht volop voort, en maken er een doel van om aan het eind van het jaar een nieuwe,
voordelige boekenleverancier te vinden die de leden van Djembé met een goede service van
boeken kan voorzien. Wij zullen daarom in het komende evaluatiegesprek met de
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Boekenservice aangeven onze samenwerking te willen voortzetten tot het einde van dit jaar.
Het is voor ons daarom een prioriteit voor het einde van dit jaar een voordelige en
voorspoedige samenwerking aan te gaan met een alternatieve boekenleverancier. In onze
zoektocht naar een nieuwe boekenleverancier zal het belang van onze leden voorop staan en
doen wij ons best een samenwerking te bewerkstelligen waar onze leden het meest van
profiteren.

Studie inhoudelijke zaken
De Onderwijscommissie zal vanaf dit jaar officieel worden opgeheven. Er is gebleken dat
veel taken specifiek voor de Commissaris Onderwijs zijn in plaats van een taak voor de
commissie. Daarom is besloten de commissie niet meer officieel te laten bestaan. Wel zijn er
voor verschillende onderwijs gerelateerde activiteiten - zoals meeloopdagen en extra
werkgroepen - (ouderejaars-) studenten nodig die zich in willen zetten voor zijn/haar
(toekomstige) medestudent. Zo zal er komend jaar dus geen commissie zijn waar men zich
kan bezighouden met onderwijs en ondersteuning daarvan. Wel is ieder die zich interesseert
in het helpen bij meeloopdagen of extra werkgroepen en zich hiervoor in zou willen zetten
zeer welkom om zich te melden bij de Commissaris Onderwijs, waarna samen gekeken kan
worden hoe en waar dit enthousiasme gebruikt kan worden. Onderstaande onderwijsgerelateerde projecten zijn voorgaande jaren in goede aarde gevallen en zullen daarom dit jaar
wederom worden uitgevoerd.
Extra werkgroepen
De extra werkgroepen die ieder jaar voor de eerstejaars worden georganiseerd rondom de
vakken MTS-2 en CA3; Globalization and Sociocultural Complexity, zullen ook dit jaar
plaatsvinden. Opnieuw zal er gezocht worden naar geschikte studenten die de eerstejaars
kunnen helpen bij de lastige overstap van inleidende vakken naar meer abstracte vakken.
Voor CA3 zullen er drie extra werkgroepen gegeven worden. De eerste zal vooral gericht zijn
op de overstap naar meer abstracte wetenschappelijke artikelen. Wij zullen in deze werkgroep
ouderejaarsstudenten vragen hun ervaringen en tips betreffende deze overstap te delen.
Daarbij zal het artikel van Appadurai samen gelezen worden om deze abstracte materie
puntsgewijs na te lopen en op deze manier inzichtelijker te maken. De tweede werkgroep zal
gaan over het schrijven van een bookreview en de laatste werkgroep gaat in op het maken van
een take-home tentamen. De MTS-2 werkgroep zal bestaan uit extra statistiek uitleg waarin
veel ruimte is voor vragen en persoonlijke aandacht.
Veldwerkboek / Uit het Veld
Het Veldwerkboek is afgelopen jaar hevig vernieuwd. Zo kreeg het de vorm van een bundel
persoonlijke verhalen vanuit het veld, geïnspireerd door het al eerder bestaande ‘Uit het Veld’
wat op facebook werd gepubliceerd. Deze verandering heeft gezorgd voor een groter bereik
en een grotere toegankelijkheid van het Veldwerkboek en kan op deze manier meer
‘veldwerkers-to-be’ inspireren en helpen met keuzes over hun eigen veldwerk. Ook zorgde
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een gedrukte versie van het veldwerkboek voor een groter bereik; zo kon men deze in het hok
gemakkelijk even doorbladeren. In verband met Duurzaamheid zal er één exemplaar geprint
worden, welke in het hok ingekeken kan worden. Wij zijn erg enthousiast over het
veldwerkboek als bundel verhalen, en gaan komend jaar proberen weer veel verse en originele
verhalen te verzamelen welke gedeeld kunnen worden met de rest van de vereniging.
Meeloopdagen
Het uitvoeren van de meeloopdagen zal in het begin veel gedaan worden door de
Commissaris Onderwijs, maar later zoveel mogelijk uitbesteed worden aan eerstejaars zodat
de gasten een beter beeld krijgen van wat ze eventueel volgend jaar te wachten staat.
Aanvullende studiegids
Ook het format van de aanvullende studiegids is afgelopen jaar veranderd. Zo worden vakken
uitgebreider geëvalueerd door studenten en wordt er door studenten zelf een
moeilijkheidsgraad toegekend aan een vak. Deze extra ‘insight-informatie’ kan voor andere
studenten ondersteunend zijn bij het bewust kiezen van hun vakken. Wij streven er dit jaar
naar dit nieuwe format te optimaliseren en uit te breiden.
Career Services
Dit jaar zal er actief contact worden gezocht met Remko van de Kamp van de Career Services
van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Vanuit Career Services worden cursussen en
trainingen aangeboden aan studenten die zijn gericht op de arbeidsmarkt. Vanuit Djembé
vinden wij dit een relevante dienst en hopen door een goede samenwerking leerzame en
interessante activiteiten aan te bieden aan onze leden.

Betalingsbeleid activiteiten
Uit voorgaande jaren is gebleken dat betalingen voor activiteiten niet altijd even soepel
verlopen. Dit jaar willen we hier verandering in brengen door een nieuw beleid in te voeren.
Wij hebben besloten om een voorverkoop systeem in te voeren. Dit houdt in dat leden die zich
vóór de activiteit inschrijven en die ook daadwerkelijk vooraf betalen, een lagere prijs betalen
dan leden die pas na de activiteit betalen. Leden kunnen uitsluitend via internetbankieren
betalen. Wanneer leden na de activiteit betalen, zal er boven op het vaste bedrag nog eens
€0,50 betaald moeten worden. De extra €0.50 zal aan het goede doel geschonken worden.
We willen de leden hiervan op de hoogte stellen door het beleid te benoemen in de
hoorcolleges en in de Facebook evenementen.
Tevens kunnen leden hun geld terug krijgen wanneer ze zich minstens 48 uur voor de
activiteit afmelden. Wanneer dit niet gebeurd en een lid onverwachts niet meer naar een
activiteit kan is het de eigenverantwoordelijkheid om het kaartje voor de desbetreffende
activiteit door te verkopen.
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Alcoholbeleid
Vanaf 1 januari 2014 mag er volgens artikel 20 van de Drank- en Horecawet alleen alcohol en
tabak worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar. Dat geldt zowel voor de commerciële als
voor de niet-commerciële horeca zoals studentenverenigingen, club- en buurthuizen en
sportkantines.
1.
Jongeren onder de 18 mogen geen alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes.
Bijvoorbeeld op straat, in parken, op evenementen, in cafés enzovoort.
2.
Er mag ook geen drank worden verkocht aan een 18 jarige als die kennelijk bestemd is
voor iemand van onder de 18.
3.
Zowel de koper onder de 18 als de verkoper (café, vereniging) zijn strafbaar en riskeren
een boete.
Het bestuur van Studievereniging Djembé handelt in overeenstemming met deze bepaling. Dit
betekent dat wij geen alcohol verkopen aan leden onder de 18. Leden die geen 18 zijn kunnen
wel deelnemen aan activiteiten waar alcohol geschonken wordt. Het kan voorkomen dat
activiteiten van, of georganiseerd door, Djembé in een openbare ruimte plaatsvinden. Wij
gaan er van uit dat leden die aan die activiteit deelnemen zich houden aan de wet, wat
betekent dat leden onder de 18 dus geen alcohol bij zich hebben en dat leden die wel 18 jaar
of ouder zijn dit niet voor hen kopen. Wij gaan in het begin van het jaar in gesprek met de
minderjarige leden om ze op de hoogte te stellen van deze wet. Daarnaast zullen wij in dit
gesprek de minderjarigen vragen een contract te ondertekenen waarmee zij verklaren volledig
de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Djembé kan hierdoor niet aansprakelijk worden
gesteld. In bijlage 1 is artikel 20 voor de drank- en horecawet te vinden voor meer informatie.

Djembécafé
Uiteraard zitten we onze Djembécafé op iedere laatste woensdag van de maand voor! Wij
hebben vernomen dat leden die niet in Utrecht wonen vaak niet naar Djembécafé komen
aangezien het voor hen te laat begint. Leden die niet in Utrecht wonen, kunnen niet of maar
kort aanwezig zijn omdat ze hun trein naar huis moeten halen. Wij vinden dit erg zonde. We
willen graag zoveel mogelijk leden betrekken en ze ook de mogelijkheid bieden om naar de
Djembécafés te komen. De Djembécafés gaan dan ook eerder beginnen. Tot de kerstvakantie
zullen de Djembécafés in ieder geval om 21.00 starten. In de kerstvakantie gaan we kijken of
dit een succes is en zullen wij deze aanpassing evalueren. Wanneer dit niet het geval is zullen
wij de begintijd terugdraaien naar 22.00.

Bar Restaurant Walden
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Inmiddels vinden onze Djembecafés al weer een jaar plaats in Bar Walden. Door alle
Djembecafés en verdere bezoeken aan Walden na afloop van onze activiteiten, heeft Bar
Walden bij de meeste leden van Djembé inmiddels een sentimentele waarde gekregen. Tot op
heden zijn zowel Djembé als Bar Walden tevreden over de samenwerking. Dit jaar zal de
samenwerking dan ook worden voortgezet.
Zoals leden van Djembé inmiddels gewend zijn, betaalt Bar Walden tijdens de Djembecafés
het eerste drankje en is bier, wijn en fris verder 2 euro voor leden. Op de sterke drank zal
Walden 20% korting geven. Buiten de Djembécafés om kregen alle leden van Djembé al 20%
korting op alle drankjes. Dit jaar kunnen we met blijdschap mee delen dat Walden 20%
korting zal geven op de gehele rekening van Djembé leden. Om dit te faciliteren is er vorig
jaar een pasjessysteem in het leven geroepen. Ook dit jaar wordt er weer gewerkt met de
‘Walden’ pas. Deze zullen alle leden voorafgaand aan het academisch jaar thuis gestuurd
krijgen. Daarnaast biedt Walden ons aan om gebruik te maken van de kelder voor eventuele
activiteiten.
We hopen het contact dat afgelopen jaar zorgvuldig is opgebouwd goed voort te zetten en
regelmatig met Walden in gesprek te gaan over de huidige gang van zaken. We vinden het
belangrijk dat beide partijen tevreden zijn over de samenwerking.

Savannah Bay
Sinds het jaar 2015-2016 is Savannah Bay een nieuwe sponsor van Djembé. Het aanbod van
Savannah Bay sluit goed aan op de interesses van Djembéleden. We zien Savannah Bay als
een belangrijke sponsor. We willen dan ook graag de samenwerking met Savannah Bay
voortzetten en kijken wat beide partijen nog meer te bieden hebben. Ons doel dit jaar is om te
zorgen voor meer bekendheid onder de leden van Djembé.
Savannah Bay biedt de leden van Djembé een korting van 5% op non-book artikelen. Dit jaar
hebben ze ons ook voorzien van een boekenpakket voor de Docent van het Jaar. Savannah
Bay biedt ons daarnaast de ruimte in hun winkel aan voor het organiseren van enkele
activiteiten.

Poolcenter Hart van Utrecht
Dit jaar gaan wij een nieuwe samenwerking aan met poolcenter Hart van Utrecht. Deze
samenwerking houdt in dat leden gebruik kunnen maken van een 2 of 3 uurs arrangement
welke voor leden respectievelijk €12,50 of €17,50 zal kosten (inclusief onbeperkt bier, wijn,
fris & poolen). Een 3 uur arrangement kan ook inclusief eten (pasta) afgenomen worden voor
€2,50 extra. Deze arrangementen gelden echter alleen wanneer er van te voren gereserveerd
wordt en de groep uit minimaal 6 mensen bestaat. De korting zal alleen voor leden gelden.
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Tevens is er een mogelijkheid tot Poker/poolen, waarbij iedereen begint met pokeren en later
bij uitschakeling verder kan gaan met poolen. Al onze leden kunnen op vertoon van hun
Djembépas gebruik maken van deze deal. Daarnaast willen wij de commissies uitnodigen om
van deze aantrekkelijk deal gebruik te maken voor hun commissie uitje.

Studiereizen
In april gaan we weer op studiereis. Djembé weet elk jaar interessante, gezellige en
verrassende studiereizen neer te zetten in samenwerking met actieve leden. Afgelopen jaar
werden er studiereizen georganiseerd naar Bosnië, Macedonië en Polen. Bosnië willen we
wegens groot succes in de afgelopen jaren dit jaar weer bezoeken. Er blijkt nog altijd
ontzettend veel animo te zijn voor deze reis. Ook gaan we twee andere reizen organiseren
waarvan de locaties nog bepaald moeten worden. Afgelopen studiejaar was de prijs €375
euro, dit bedrag bleek voldoende om een weekvullend programma te kunnen organiseren. Dit
jaar zullen we de kosten daarom gelijk laten. We hopen met dit bedrag quitte te spelen op alle
reizen en dus geen verlies te maken. Ook hopen we dat we hierdoor bijna alle activiteiten
tijdens de studiereizen kunnen vergoeden en dus alle leden die meegaan ook waar voor hun
geld te geven.

Groeimogelijkheden
1. Door de commissies van onze studievereniging autonomer te laten functioneren, willen wij

Djembé verder professionaliseren. Autonomie zal verkregen worden door verschillende
functies te creëren binnen de commissies en een grote keuzevrijheid te bieden betreffende het
organiseren van activiteiten. Invulling van functies wordt verder toegelicht in het dit jaar
ingevoerde commissiedraaiboek. Door commissies zelfstandiger te laten functioneren, zal het
lidmaatschap leerzaam en waardevol zijn.
2.Wij willen verder gaan met het uitbreiden van de samenwerkingsverbanden. Op dit moment
loopt er een samenwerkingsverband met Restaurant Walden, Savannah Bay en het
Poolcentrum Hart van Utrecht. De bedoeling is om in de loop van het jaar te kijken of deze
samenwerkingsverbanden eventueel kunnen worden uitgebreid voor beide partijen. Daarnaast
willen wij proberen dit jaar meer samenwerkingsverbanden aan te gaan.
3. Wij willen dit jaar de eerstejaars meer betrekken bij Djembé. Dit willen wij onder andere
doen door de laagdrempelige sfeer te behouden. Daarnaast willen wij dit jaar de Djembécafés
vervroegen naar 21.00. Op deze manier hopen wij dat de Djembécafés nog drukker bezocht
worden door eerstejaars.
4. Nauw blijven samenwerken met de Medezeggenschapsraad van Culturele Antropologie.
Op deze manier zal Djembé ook studie-inhoudelijk veel betrokken blijven bij het onderwijs en
de faculteit. Bovendien kan Djembé dienen als een brug tussen student en opleiding.
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5. Het contact en de samenwerking tussen Djembé en andere studieverenigingen onderhouden
en verbeteren. Dit willen wij onder andere doen door in goed contact te blijven met het IFO
en de samenwerking met de LaSSA te verbeteren.
6. Het sociale media gebruik van Djembé willen wij dit jaar gaan uitbreiden. Zo krijgt Djembé
een mascotte met haar eigen Facebookpagina. Verder zal er meer worden gepost op Facebook
en komt er een Djembé snapchat account. Op deze manier willen we nog meer leden van
Djembé bereiken en betrekken.
7. De Opgetrommeld proberen te digitaliseren, dit als verlengde van het
Duurzaamheidsprotocol.
8. De website van Djembé proberen te vernieuwen. De website moet aantrekkelijker,
toegankelijker en sneller worden. Dit aangezien de site ons visitekaartje is voor mensen van
buitenaf.
9. Contact leggen met de Careerservice van de faculteit Sociale Wetenschappen om
samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Samenwerking met Careerservice biedt kansen
voor Djembé om haar leden interessante en leerzame trainingen en cursussen aan te bieden.
10. De statuten wijzigen. Dit is in belang van de professionalisering van Djembé.

Doelen 2016-2017
Om de bovengenoemde kerntaak en groeimogelijkheden te concretiseren stelt het Djembé
bestuur zich dit jaar de volgende doelen:
●
●
●
●

Commissie Draaiboek opstellen.
Djembécafé om 21:00 uur laten beginnen, met een proeftijd tot de kerstvakantie.
Eerstejaars zoveel mogelijk bij Djembé betrekken
Meer gebruik maken van sociale media: de mascotte-pagina en snapchat gaan
gebruiken
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Het contact met de Medezeggeschapsraad van Culturele Antropologie actief
onderhouden en hierin zoveel mogelijk input in leveren.
Contact leggen en onderhouden met Career Services en hier een vruchtbare
samenwerking uit voortbrengen.
De samenwerking met Bar Restaurant Walden, Savannah Bay en Poolcenter Hart van
Utrecht goed onderhouden.
Het stimuleren van leden om op tijd geld over te maken voor activiteiten; middels
nieuwe betaalregeling.
Nieuwe boekenleverancier vinden voor het jaar 2017-2018.
Indien mogelijk opgetrommeld digitaliseren.
Ouderejaars meer betrekken in commissies.
Vier speciale Lustrum-activiteiten tot een goed einde brengen.
Duurzaamheid voortzetten en het Duurzaamheidsprotocol nastreven.
Het contact met bevriende verenigingen onderhouden.
Op een juiste wijze omgaan met het alcoholbeleid voor minderjarigen.
De Avond van de Utrechtse Antropologie zowel in de ogen van de vakgroep, alumni
en de leden een geslaagde avond maken.
Studenten ondersteuning blijven bieden bij het studeren door middel van extra
werkgroepen en voorlichtingen.
Het goede doel van dit collegejaar onder de aandacht brengen bij onze leden en ze
ervoor enthousiast maken.
Website vernieuwen indien mogelijk.
De kledinglijn van Djembé verder uitbreiden
Per saldo quitte spelen op alle activiteiten.

Slotwoord
Wij hopen dat ons beleidsplan voor het jaar 2016-2017 een goede inzage geeft in aankomend
jaar! Wij hebben er heel veel zin in en zullen ons vol enthousiasme op onze taken storten. We
hopen dat dit jaar een geslaagd Lustrumjaar wordt voor onze leden.
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- Namens het bestuur van Djembé 2016-2017 -

Contact
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Studievereniging Djembé
Afdeling Culturele Antropologie
Sjoerd Groenmangebouw, kamer A2.18
3584 CH Utrecht
Telefoon:
030-2534689
E-mail:djembe@fss.uu.nl
Internet:
www.djembehok.nl
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Bijlagen
Artikel 20 Drank- en Horecawet.
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een
persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder
verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van
alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar
heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld
dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
2. Het is verboden in een slijtlokaliteit de aanwezigheid toe te laten van een bezoeker van wie niet is
vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, anders dan onder toezicht van een
persoon van 21 jaar of ouder.
3. De vaststelling, bedoeld in het eerste en tweede lid: geschiedt aan de hand van een document als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht, dan wel op een bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen andere wijze; blijft achterwege, indien het
een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
4. Bij de voor het publiek bestemde toegang tot een horecalokaliteit, een slijtlokaliteit, een ruimte als
bedoeld in artikel 18, tweede lid, of een vervoermiddel waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet
alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden
aangegeven welke leeftijdsgrens of leeftijdsgrenzen gelden. Bij regeling van Onze Minister
kunnen daaromtrent nadere regels worden gesteld of modellen worden vastgesteld.
5. Het is verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe te
laten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van
andere psychotrope stoffen verkeert.
6. Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere
psychotrope stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit.
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Bijlage contract Savannah Bay
1. Studievereniging Djembé, gevestigd op de Uithof in het Sjoerd Groenmangebouw, kamer A2.18
te Utrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Raoul Sarfaty

En

2. Boekwinkel Savannah Bay, gevestigd op Telingstraat 13 te Utrecht, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevr. Marischka Verbeek

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1. Artikel 1. Algemene afspraken
1.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf 15 januari 2016 tot en met
14 januari 2017.
1.2. Studievereniging Djembé is niet aansprakelijk voor schade, welke kan ontstaan door
onjuiste publicatie van de gegevens verstrekt door Savannah Bay, behalve indien er
sprake is van grove nalatigheid of opzet aan de kant van Studievereniging Djembé.
1.3. Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.
1.4. Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.
1.5. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of die daarmee
rechtstreeks in verband staan, zullen berecht worden door de bevoegde rechter in het
Arrondissement Utrecht.
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2. Artikel 2. Verplichtingen Savannah Bay
2.1. Savannah Bay wordt met een banner, logo en toelichting vermeld op de sponsorpagina van
de website van Djembé, op berichtjes in de Social Media, in de nieuwsbrief en het
verenigingsblad Opgetrommeld;
2.2. Savannah Bay is verantwoordelijk voor het aanleveren van advertenties, flyers e.d.;
2.3. Savannah Bay sponsort Djembé voor maximaal €250,- in natura onkosten van Djembé in
2016; Bijvoorbeeld door:
-

Het vergoeden van drukkosten van een flyer of uitnodiging van Djembé

-

Het leveren van Savannah-cadeaubonnen aan diverse commissies t.b.v. sprekers,
prijswinnaars e.d.;

-

Het ter beschikking stellen van de winkelruimte t.b.v. een lezing of andere ledenactiviteit

-

Het leveren van prijspakketjes of Goodiebags in nature t.b.v. de leden.

2.4. Leden van Djembé krijgen op vertoon van hun ledenpasje 5% korting op aankopen bij
Savannah Bay in de winkel op alle non-book artikelen, niet in de webshop. Boeken zijn
nadrukkelijk van deze korting uitgezonderd i.v.m. de Wet op de Vaste Boekenprijs.
2.5. Savannah Bay belooft de informatie over bedragen en wijze van sponsoring vertrouwelijk te
behandelen en hierover geen mededelingen te doen naar buiten, in het bijzonder richting
andere studieverenigingen en andere studieboekenleveranciers.
3. Artikel 3. Verplichtingen Djembé
3.1. In ruil voor de sponsoring in natura beveelt Djembé de winkel zoveel en zo vaak mogelijk
bij haar leden aan en spoort hen aan bij Savannah Bay hun aankopen te doen. Ook geeft
Djembé waar mogelijk Savannah Bay ruimte voor boekverkoop op locatie, bv. op het LaSSA
congres.
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3.2. Djembé en Savannah Bay verzorgen gezamenlijk een borrel of lezing voor de docenten van
de vakgroep Culturele Antropologie, als gebaar van Djembé naar de docenten en ter
kennismaking met de boekwinkel.
3.3. Djembé belooft de informatie over bedragen en wijze van sponsoring vertrouwelijk te
behandelen en hierover geen mededelingen te doen naar buiten, in het bijzonder richting
andere studieverenigingen en andere studieboekenleveranciers.

4. Artikel 4. Duur overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. Er wordt jaarlijks uiterlijk 1
oktober geëvalueerd en besproken of de samenwerking wordt voortgezet in het volgende
jaar. Beide partijen kunnen afzonderlijk van elkaar de samenwerking opzeggen tijdens dit
evaluatiemoment.
Ondergetekenden gaan akkoord met bovenstaande afspraken:

Namens Djembé

Namens Savannah Bay

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:
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Plaats:

Plaats:

Handtekening:

Handtekening:

Overeenkomst Walden 2016-2017
De ondergetekenden:
Contractant I Studievereniging Djembé, gevestigd op de Uithof in het Sjoerd Groenmangebouw,
kamer A2.18 te Utrecht
Contractant II Bar Walden gevestigd te Utrecht aan de Domplein 16

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf 1 september 2016 tot en met 31
augustus 2017 en kan jaarlijks verlengd worden. In de maand maart 2017 vindt een evaluatie plaats
waarbij, na instemming van beide partijen, het contract verlengd kan worden. De opzegtermijn voor
beide partijen bedraagt ten minste 3 maanden.
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1.2 Eventuele kosten ter incasso, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk door Studievereniging
Djembé gemaakt, komen ten laste van Bar Walden.
1.3 Bar Walden is verantwoordelijk voor het aanleveren van digitaal promotiemateriaal zoals
bijvoorbeeld advertenties, flyers e.d.
1.4 Studievereniging Djembé is niet aansprakelijk voor schade, welke kan ontstaan door onjuiste
publicatie van de gegevens verstrekt door Bar Walden, behalve indien er sprake is van grove
nalatigheid of opzet aan de kant van Studievereniging Djembé.
1.5 Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.
1.6 Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.
1.7 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of die daarmee
rechtstreeks in verband staan, zullen berecht worden door de bevoegde rechter in het
Arrondissement Utrecht.

Artikel 2. Verplichtingen Bar Walden
2.1 Bar Walden verplicht zich om op de borrelavonden die studievereniging Djembé op de vooraf
afgesproken data doorgeeft, hun caféruimte beschikbaar te stellen.
2.2 Bar Walden verplicht zich om elk lid van Studievereniging Djembé die een borrelavond bezoekt,
een eerste gratis bier, wijn of fris aan te bieden
2.3 Bar Walden verplicht zich om aan de houders van de Djembépas een korting aan te bieden. Op
vertoon van de Djembépas krijgen de pashouders gedurende de hele dag, alle dagen van de week,
alle weken van het jaar, 20% korting op de gehele rekening. Dat wil zeggen zowel drankjes als eten.
2.4 Bar Walden verplicht zich tot het gratis beschikbaar stellen van de kelder voor Studievereniging
Djembé, mits die niet al geboekt is en mits er minstens twee weken van tevoren is gereserveerd door
Studievereniging Djembé. Dit geldt ook voor het ter beschikbaar stellen van het gehele restaurant
voor een grotere activiteit, zolang de beschikbaarheid dit toe laat.
2.5 Bar Walden verplicht zich om gedurende de borrelavonden van Djembé, vaasje bier, wijn en fris
aan te bieden voor € 2,-, zegge twee euro.
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Artikel 3. Verplichtingen Studievereniging Djembé

3.1 Studievereniging Djembé verplicht zich de afspraken en kortingen zoals afgesproken in art. 2
kenbaar te maken onder haar leden via haar website, verenigingsblad en sociale media. Bar Walden
mag twee keer per blok gebruik maken van de promotiekanalen van Djembé om eigen
georganiseerde activiteiten te promoten.
3.2 Studievereniging Djembé verplicht zich om haar minderjarige leden op het alcoholbeleid te
wijzen en ziet er op toe dat tijdens het uitdelen van het eerste drankje, beschreven in
art. 2.2, geen alcoholische drank worden verstrekt aan minderjarige leden.
3.3 Studievereniging Djembé verplicht zich haar borrelavonden uitsluitend te verbinden aan Café
Walden
3.4. Studievereniging Djembé verplicht zich om aan het begin van het studiejaar de data door te
geven van alle, op dat moment bekende, borrelavonden door het jaar heen.

Aldus in tweevoud ondertekend te Utrecht d.d. ……/……/…….,
Namens Bar Walden,

Namens Studievereniging Djembé,

Naam:

Naam:

……………………………………

Handtekening:

……………………………………

…………………………………..

Handtekening

……………………………………
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Duurzaamheidsprotocol DuCo
Als DuCo organiseren wij activiteiten met een milieubewust tintje. Natuurlijk kunnen jullie als
commissies en bestuur daar niet op achterblijven! Vandaar dat wij voor jullie een protocol hebben
opgesteld waarvan we verwachten dat jullie deze toepassen op activiteiten en in meetings. De
bedoeling is dat jullie dit protocol bewust lezen. Dit houdt in dat je het niet alleen een aantal keer per
jaar van de plank haalt maar écht doorvoert als commissie. Over het doorvoeren van onderstaande
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points zullen we regelmatig met jullie in contact staan, dit zal eenmaal per semester zijn. Ook zullen
wij aanwezig zijn bij de eerste vergadering van het collegejaar van élke commissie. Voor vragen of
opmerkingen kunnen jullie natuurlijk bij ons terecht! Wij hopen hiermee Djembé als geheel een
stapje op weg te helpen naar een bewuster voortbestaan. Dit is een mooie kans om een verschil te
maken! De DuCo heeft al behoorlijk wat green lovin’ kunnen verspreiden binnen Djembé. We weten
zeker dat het met jullie hulp alleen nog maar beter wordt!
A moral being is one who is capable of reflecting on his past actions and their motives - of approving
of some and disapproving of others - Charles Darwin
Keep up the good work!
DuCo
Voor het bestuur:
• Bij aanmelding voor activiteiten met eten moeten leden aangeven of ze vlees eten of vegan zijn in
plaats van of ze vegetariër zijn [Commissar1] .
• Agenda’s voor vergaderingen moeten digitaal. Indien gebruik van papier noodzakelijk is, denk dan
aan recyclebaar papier of papier gemaakt van Hennep.
• Duurzaamheid nog meer promoten, kortsluiten met GreenOffice over wat hier mogelijkheden
voor zijn.
• Banden met GreenOffice aanscherpen en vaker een samenwerking bewerkstelligen in het kader
van Duurzaamheid.
• Opgetrommeld zo snel en veel mogelijk digitaliseren.
• DuCo 4 activiteiten geven, waarvan een samenwerkingsactiviteit met andere verenigingen, zodat
duurzaamheid meer onder de aandacht komt.
• Computers en andere elektronische apparatuur op een zuinige manier gebruiken en in de
vakanties de koelkast uitzetten.
• Verwarming uit als het raam open staat (indien dit mogelijk is i.v.m. het gebouw).
• Memo’s proberen te digitaliseren of op een kladblok, maar geen kleine wegwerp memo-papiertjes
meer gebruiken.
• PR: minder posters want het bereik blijkt niet zo groot. De nieuwsbrief moet voldoende zijn en
een of twee posters in/bij het hok en wellicht eentje per gebouw.
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Voor commissies:
• Voor activiteiten met eten: áltijd een vegetarische/vegan optie (wees creatief) en let hierbij
gelieve op de kleine lettertjes op verpakkingen. Te letten op het feit of er niet toevallig vlees/vis of
schaaldieren verwerkt zitten in een product. (Voor de CuCo in het bijzonder: een in de vier
activiteiten volledig vegetarisch/vegan, om te laten zien dat vlees niet per se nodig is).
• Voor activiteiten met eten: zorgen dat er geen eten te veel is, dat weg wordt gegooid. Tupperware
aanschaffen zodat mensen restjes mee naar huis kunnen nemen. Er wordt in elk geval geen eten
weggegooid.
• Gebruik van wegwerp-plastic is bij dezen verboden. Er is hard plastic beschikbaar in het hok en
anders gebruik maken van porcelein/glas. Dit vervolgens af te wassen en hierbij te denken aan
duurzaam watergebruik.
• Agenda voor vergaderingen digitaal. Verder alles wat niet geprint hoef te worden, niet printen.
Wanneer een andere mogelijkheid is, benut deze dan.
• Bij elke activiteit afval gescheiden inzamelen en gescheiden weggooien.[Commissar3]
Onderscheid te maken in papier/natuurlijk materiaal/metaal en plasticjes.
• Wanneer nieuwe producten moeten worden aangeschaft voor een activiteit, let dan op de
verpakking of neem zelf een tas mee. Daarnaast moeten duurzame/fairtrade en ecologisch
verantwoorde producten gebruikt worden.
• Agenda’s voor vergaderingen niet meer printen maar digitaal versturen.
• Verminder afval door na te denken of spullen herbruikt kunnen worden: Reduce, Reuse and
Recycle! Bij het organiseren van activiteiten, denk goed na of items geleend kunnen worden zodat er
niet onnodig nieuwe spullen gekocht hoeven te worden. Ook leuk voor de spaarpot!
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Conceptcontract Poolcafé Hart van Utrecht
Overeenkomst 2016/2017
De ondergetekenden:
Contractant I Studievereniging Djembé, gevestigd op de Uithof in het Sjoerd
Groenmangebouw, kamer A2.18 te Utrecht
Contractant II Poolcafé Hart van Utrecht, gevestigd aan de Ganzenmarkt 16B te Utrecht.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf 1 september 2016 tot en met
31 augustus 2017 en kan jaarlijks verlengd worden. In de maand maart 2017 vindt een
evaluatie plaats waarbij, na instemming van beide partijen, het contract verlengd kan worden.
De opzegtermijn voor beide partijen bedraagt ten minste 3 maanden.
1.2 Eventuele kosten ter incasso, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk door
Studievereniging Djembé gemaakt, komen ten laste van Hart van Utrecht.
1.3 Hart van Utrecht is verantwoordelijk voor het aanleveren van digitaal promotiemateriaal
zoals bijvoorbeeld advertenties, flyers e.d.
1.4 Studievereniging Djembé is niet aansprakelijk voor schade, welke kan ontstaan door
onjuiste publicatie van de gegevens verstrekt door Hart van Utrecht, behalve indien er sprake
is van grove nalatigheid of opzet aan de kant van Studievereniging Djembé.
1.5 Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.
1.6 Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.
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1.7 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of die daarmee
rechtstreeks in verband staan, zullen berecht worden door de bevoegde rechter in het
Arrondissement Utrecht.
Artikel 2. Verplichtingen Poolcafé Hart van Utrecht
2.1 Hart van Utrecht verplicht zich gedurende het gehele jaar arrangementen aan te bieden
tegen gereduceerd tarief voor leden van Studievereniging Djembé, mits deze leden van
tevoren op enigerlei wijze reserveren en zij voor minimaal zes personen een reservering
maken.
2.1.1 Hart van Utrecht verplicht zich bij reservering van een twee uurs arrangement minstens
één pooltafel aan te bieden met daarbij onbeperkt bier, wijn, fris e.d. voor de duur van twee
uur tegen een tarief van €12,50, zegge twaalf eneenhalve euro, per persoon
2.1.2 Hart van Utrecht verplicht zich bij reservering van een drieuurs arrangement minstens
één pooltafel aan te bieden met daarbij onbeperkt bier, wijn, fris e.d. voor de duur van drie
uur tegen een tarief van €17,50, zegge zeventieneneenhalve euro, per persoon.
2.1.3 Hart van Utrecht verplicht zich bij het drieuurs arrangement de mogelijkheid te bieden
ook eten (pasta) te serveren tegen een extra betaling van €2,50, zegge twee en een halve
euro, per persoon.
2.2 Hart van Utrecht verplicht zich op verzoek en bij voldoende aanmeldingen poker/pool te
organiseren, waarbij poker en poolen met elkaar gecombineerd worden.
2.3 Hart van Utrecht verplicht zich om per afgenomen arrangement door Djembéleden een
vergoeding van €1 zegge één euro, uit te keren aan Studievereniging Djembé. Bij een
afname van honderd arrangementen of meer keert Hart van Utrecht een extra bonus van
€100 zegge honderd euro, uit. Deze uitkering dient in augustus 2017 te geschieden.
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Artikel 3. Verplichtingen Studievereniging Djembé
3.1 Studievereniging Djembé verplicht zich de afspraken en kortingen zoals afgesproken in
art. 2 kenbaar te maken onder haar leden via haar website, verenigingsblad en sociale media.
3.2 Studievereniging Djembé verplicht zich om haar minderjarige leden op het alcoholbeleid
te wijzen.
3.3 Studievereniging Djembé verplicht zich de mogelijkheid te bieden vier maal per jaar Hart
van Utrecht onder de aandacht te brengen bij haar leden via de Facebookpagina.
3.4 Studievereniging Djembé verplicht zich om aan het begin van academisch jaar 2017 te
onderzoeken of er in de introductieweek ruimte is voor een activiteit bij Hart van Utrecht.

Aldus in tweevoud ondertekend te Utrecht d.d. ……/……/…….,
Namens Hart van Utrecht, Namens Studievereniging Djembé,

Naam: Naam:
…………………………………… …………………………………..
Handtekening: Handtekening
…………………………………… ……………………………………
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