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Voorwoord
Lieve leden,
Afgelopen jaar heeft het bestuur zich ingezet om een open houding te creëren vanuit het bestuur
en een relatie aan te gaan met de leden. Hier zijn wij het helemaal mee eens en willen daar zeker
mee doorgaan. Daarnaast willen wij graag inspelen op de wensen van onze leden. We hebben
gemerkt dat er een toenemende interesse is voor de studie verdiepende activiteiten en behoefte
is aan ondersteuning bij de studie, zoals hulp met tentamenvragen en het maken van een goede
studieplanning. Daarom gaan wij dat organiseren dit jaar!
Als je geen behoefte hebt aan studieondersteuning of juist meer bonding wilt met
Kwakiutl ben je op het juiste adres. Ook dit jaar gaan wij namelijk door met alle gave reisjes,
weekendjes, borrels en feesten! Beginnend met het eerstejaarsweekend, en daarna op
uitwisseling, en natuurlijk in de tussentijd elke week een borrel, op een nog onbekende locatie,
op donderdag! Kortom een heel nieuw jaar vol met nieuwe ervaringen en we hopen dat jullie
er net zo van gaan genieten als wij. Wij hebben er zin in het komende jaar!
Groetjes,
Dok, Eveline, Kelly, Ljana, Tabitha & Titus
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Beleidsplan Voorzitter
Dit jaar voer ik, Eveline Verwoerd, de functie als voorzitter van A.S.V. Kwakiutl uit.
Mijn takenpakket bestaat uit het goed laten lopen van het bestuur van Kwakiutl, oftewel de
interne communicatie, en het onderhouden van het contact met de externe partijen waar A.S.V.
Kwakiutl mee te maken heeft zoals de UvA en de Faculteit Maatschappij- en
Gedragswetenschappen. Hieronder leg ik uit hoe ik deze zaken wil aanpakken en hoe ik mij wil
verhouden tegenover de leden.
Interne Communicatie
Mijn doel is om het bestuur van A.S.V. Kwakiutl 2017-2018 voorspoedig te laten verlopen. Het
is mijn taak om overzicht te houden over wat er gebeurt binnen de studievereniging. Dit wil ik
bewerkstelligen door duidelijke afspraken over de aanwezigheid van het bestuur op
evenementen te maken en door deadlines te stellen. Zo weet iedereen waar ze aan toe zijn en
daardoor wordt het makkelijker om samen te werken. Daarnaast vergaderen we wekelijks om
elkaar op de hoogte te houden over de activiteiten en voortgang van commissies. Doordat ik
van alles op de hoogte ben door de vergaderingen wordt het makkelijker om overzicht te houden
en te sturen waar dat nodig is. Belangrijk vind ik om de andere leden van het bestuur op de
voorgrond te zetten. Door zelf op de achtergrond te blijven kan ik de creativiteit van de
bestuursleden aanspreken en zorgen dat zij met verfrissende nieuwe ideeën komen. Naast het
monitoren, en sturen, van het bestuur wil ik er voor zorgen dat het werkklimaat tussen de leden
van het bestuur prettig is. Dit wil ik bewerkstelligen door individueel met de leden te spreken,
te evalueren en gezamenlijk activiteiten te ondernemen.
Externe Communicatie
Naast voorzitter in het bestuur van A.S.V. Kwakiutl ben ik lid van het bestuur van de Fv-FMG,
een vereniging waarvan het bestuur bestaat uit de voorzitters van alle studieverenigingen van
de Faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen (FMG). Daarnaast houdt ik ook contact
met de studieadviseur en zit ik bij het campusoverleg van het Roeterseiland Campus. Ik vind
het belangrijk om met alle externe partijen goed contact te onderhouden, zodat er ideeën
uitgewisseld kunnen worden en we de samenwerking kunnen uitbreiden waar nodig om dit jaar
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
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Contact met de leden
Als voorzitter heb ik weinig taken die direct te maken hebben met de leden
doordat ik vrijwel geen commissies onder mij heb en zelf weinig evenementen direct voor de
leden organiseer. Daarom wil ik op andere momenten de kans pakken om goed contact op te
bouwen met de leden. Door op zoveel mogelijk activiteiten van Kwakiutl aanwezig te zijn zorg
ik ervoor dat de leden mij leren kennen en belangrijker, dat ik de leden leer kennen. Door een
open houding, geïnteresseerd en enthousiast te zijn zal ik proberen om een band op te bouwen
met de eerstejaars en contact te onderhouden met de ouderejaars zodat iedereen zich verbonden
voelt met het bestuur en daarmee met Kwakiutl.
- Voorzitter ’17 – ‘18
Eveline Verwoerd
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Beleidsplan Secretaris
Als secretaris ben ik komend collegejaar verantwoordelijk voor een aantal belangrijke
taken, zoals de PR van de vereniging en het bijhouden van het ledenbestand. Ik ben samen met
de voorzitter Eveline en de penningmeester Titus deel van het dagelijks bestuur van Kwakiutl,
en ik zal dus veel met hen en de coördinatoren samenwerken om er weer een mooi jaar voor
Kwakiutl van te maken. Ik ben als secretaris verantwoordelijk voor de communicatie tussen de
vereniging en onze leden, onder andere via sociale media, onze website en een nieuwsbrief.
Daarnaast zijn er andere taken die ik als secretaris wil uitvoeren komend jaar die ik hieronder
zal bespreken.
Promotie
Als secretaris is het mijn taak om ervoor te zorgen dat onze leden op de hoogte zijn van wat er
gaande is in de vereniging en welke evenementen er georganiseerd worden. Promotie via
verschillende media is hierin zeer belangrijk, alle leden moeten immers weten wat Kwakuitl
voor hen organiseert. Sociale media spelen een grote rol in promotie, vooral via facebook zal
ik ervoor zorgen dat evenementen tijdig aangekondigd worden en dat onze leden hiervoor
uitgenodigd worden. Daarnaast zorg ik voor mailcontact met de leden om ervoor te zorgen dat
leden die niet actief zijn op facebook ook op de hoogte gehouden worden. Ik zal dit doen door
middel van een maandelijkse nieuwsbrief en door de maandagenda iedere maand op te sturen
naar de leden. Dit is belangrijk omdat we gehoord hebben dat leden lang niet altijd alles
meekrijgen wat wij op facebook promoten, dus zorgt mailcontact ervoor dat zij alsnog
geïnformeerd blijven. Promotiemateriaal zoals posters en filmpjes zullen aangeleverd worden
door de promotiecommissie, die ik als secretaris zal voorzitten. Hoewel er afgelopen jaren
gekozen is door voorgaande secretarissen om het voorzitten van de promotiecommissie uit te
besteden aan een externe voorzitter, zal ik zelf voorzitter zijn van de promotiecommissie. Ik
heb hiervoor gekozen omdat ik hier al ervaring mee heb, doordat ik afgelopen collegejaar zelf
de externe voorzitter was, en omdat ik dit leuk vind om te doen en het werk dus graag voortzet.
Het materiaal dat de promotiecommissie aanlevert kan ik verspreiden via sociale media, het
scherm bij onze bestuurskamer en door de posters op Roeterseilandcampus op te hangen. De
andere bestuursleden, met name de verschillende coördinatoren zullen evenementen
organiseren, dus zal ik goed met hen gaan samenwerken om de promotie te kunnen geven die
zij nodig hebben. Door zorgvuldig te promoten hoop ik bij ieder evenement zoveel mogelijk
leden enthousiast te krijgen.
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LaSSA
Het is over het algemeen zo dat de secretarissen van studievereniging antropologie samen met
een student-lid deel zijn van de LaSSA, de landelijke associatie studenten antropologie. De
LaSSA organiseert ieder jaar vijf verschillende evenementen voor antropologiestudenten vanuit
het hele land, waaronder een liftweekend en een carrière-evenement. Hoewel ik het bestaan van
de LaSSA zelf een leuk initiatief vind, omdat het de kans biedt om andere
antropologiestudenten uit verschillende delen van het land te ontmoeten, is in het verleden
gebleken dat het tijdrovend is en veel moeite kost voor secretarissen om deel te zijn van dit
bestuur. Bovendien is er binnen onze vereniging weinig animo voor de evenementen van de
LaSSA. De evenementen van de LaSSA lijken veel op wat wij als Kwakiutl ook aanbieden en
doordat de evenementen in verschillende steden in het land worden georganiseerd gaan er
weinig Amsterdamse studenten heen. Om deze redenen heb ik net als mijn voorganger besloten
organisatorisch niet deel te nemen aan de LaSSA, maar wel contact met hen te houden en de
LaSSA op sociale media te blijven promoten. Ik vind het belangrijker te focussen op onze eigen
vereniging en het enthousiast maken van onze leden voor onze eigen evenementen. Desondanks
zal ik via sociale media de evenementen van de LaSSA blijven promoten voor onze leden, zodat
zij alsnog de gelegenheid hebben om hieraan deel te nemen als zij dat willen en zal ik zo eens
in de zoveel tijd een vergadering van de LaSSA bijwonen om wel op de hoogte te blijven.
Nieuw project
Ik wil ook graag mijn eigen persoonlijke toevoeging doen aan het takenpakket van secretaris,
en daarom heb ik een nieuw project met een daarbij horende commissie bedacht. Het lijkt mij
leuk als wij ons als vereniging ons kunnen inzetten voor een goed doel, en daarom wil ik samen
met een kleinschalige commissie verschillende dingen bakken en aanbieden in de
bestuurskamer, waarbij geïnteresseerden een donatie kunnen achterlaten voor een goed doel.
Het hele collegejaar zal dit goede doel Lola Lik zijn. Het idee is nu dat de kosten van dit project
voorgeschoten zullen worden en eerst terugverdiend moeten worden, waarna de ‘winst’ aan het
einde van het collegejaar geschonken wordt aan Lola Lik. Het goede doel is besproken tijdens
de laatste ALV in juni, maar zal nog een keer besproken worden tijdens de komende ALV. Ook
wil ik voorleggen of ik ledengeld mag gebruiken voor de kosten van het bakken, zodat er
makkelijker geld verdiend kan worden, omdat dan de bakkosten niet terugverdiend hoeven
worden. Lola Lik is een kleinschalige non-profitorganisatie die zichzelf omschrijft als een
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creatieve broedplaats in de voormalige Bijlmerbajes die samenwerkt met het
COA om vluchtelingen op te vangen en hen een creatieve plek te bieden. Naast
het ophalen van geld voor Lola Lik lijkt het mij leuk om met de leden aan het einde van het
collegejaar bij deze organisatie langs te kunnen gaan. Dit project lijkt mij interessant omdat wij
als vereniging een maatschappelijke bijdrage kunnen doen, maar ook denk ik dat het zeker bij
kan dragen aan ledenbinding doordat wij op deze manier leden aanmoedigen om naar de
bestuurskamer te komen, waardoor zij op laagdrempelige wijze in contact met ons, het bestuur,
kunnen komen.
Kortom, ik heb allerlei ideeën over hoe ik komend collegejaar een bijdrage kan leveren
aan een leuk, leerzaam en inspirerend jaar voor onze leden en ik kijk er naar uit om aan het jaar
te beginnen met mijn medebestuursleden.

- Secretaris ’17 – ‘18
Kelly Prins
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Beleidsplan Penningmeester
Ledencontact en controle op geldzaken
Als penningmeester is het mijn taak alle gelden van A.S.V Kwakiutl in het studiejaar 20172018 te beheren, alsook het regelen van de boekverkoop via Atheneum. Daarnaast zal ik
bereid zijn mijn collega’s te hulp te schieten als er taken zijn die mijn collega’s niet op
zichzelf kunnen voltooien. Ook ga ik de acquisitiecommissie voorzitten.
Om de vertrouwensband tussen leden en bestuur te versterken zal ik mij voorhouden
om altijd een aanspreekpunt te zijn voor vragen omtrent geldzaken bij Kwakiutl.
Transparantie tegenover onze leden heb ik hoog in het vaandel staan. Mede hierom zal ik
blijven samenwerken met de kascontrolecommissie, een externe commissie die een neutrale
derde partij is bij de boekhouding van Kwakiutl. Zo’n controlerend orgaan zal mij helpen
scherp te blijven. Ik kan ze ook om advies en uitleg vragen omtrent de boekhouding, mocht
dat nodig zijn. Zij zullen de eerste zijn die eigenaardigheden in de declaraties gaan zien en zij
zijn diegene die aan de bel gaan trekken als ik niet aan mijn verplichtingen voldoe.
Natuurlijk is transparantie tegenover mijn medebestuursleden net zo belangrijk. Bij
elke geldbeslissing is het gehele bestuur ingelicht en kunnen ze altijd de bankrekening inzien,
mocht daar om gevraagd worden. Het bespreken van mijn denkproces bij de begroting wordt
bij elke vergadering naar voren gebracht, soms naar aanleiding van vragen, soms uit eigen
initiatief. Dat bestuursleden weten wat er met het geld gebeurt is voor mij erg belangrijk.
Tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering van het studiejaar 2017-2018 ga ik
een begroting voorleggen aan de leden. Deze begroting zal worden opgesteld onder
begeleiding van de oude penningmeester en de coördinatoren sociaal, reizen en
studieverdiepend. Met deze begroting zullen de leden een idee krijgen van wat het nieuwe
bestuur van plan is te doen met hun contributie en subsidieverdeling. Naast de jaarlijks
terugkerende evenementen zoals het congres en de studiereis zullen ook nieuwe ideeën
uitgeprobeerd worden. Zo gaat dit bestuur studiebegeleidende activiteiten organiseren, zoals
het leren van het maken van een tentamen en het schrijven van een essay en willen wij op
vrijwillige basis een bepaalde som opbrengen voor een goed doel. Ik ga de leden om feedback
vragen over dit idee.
Acquisitiecommissie
Ik ga de acquisitiecommissie weer in het leven te roepen. Dit was vorig jaar er bij
ingeschoten. Ik ga van elk van de op studenten gerichte commissies (Reizen, Sociaal en
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Studieverdiepend) één of twee commissieleden te kiezen die, onder mijn
toeziend oog, voor hun eigen commissies de noodzakelijke externe acquisities
regelen. Hierbij kan gedacht worden aan start-ups en gevestigde bedrijven, maar ook
maatschappelijk betrokken instanties. Mijn taak zal het delegeren en communiceren tussen
acquisitiecommisie en de andere daarbij relevantie commissies zijn. Vorig jaar zijn de
acquisities door de commissies zelf geregeld. Dit ging niet altijd goed. Ik ga het dit jaar wel in
het leven roepen omdat ik inzie dat het centraal regelen van acquisities voor Kwakiutl
evenementen nuttig is. Door te spreken met het ex-bestuur (en de commissieleden die over de
acquisitie gingen) hoop ik een helder beeld te krijgen over de valkuilen en struikelblokken
van het acquieren, om deze in het studiejaar van 2017-2018 te overbruggen. Ik ga een lijst
opstellen van organisaties die de acquisitiecommissieleden zouden kunnen bereiken. Dit ga ik
aan hen geven wanneer ik de commissieleden gekozen heb.
Merchandise
Het bestuur van het studiejaar 2017-2018 gaat de merchandise voor onze leden uitbreiden.
Wij gaan dit bewerkstelligen door vaker merchandise aan te bieden mits daar voldoende
animo onder de leden voor is. Hierbij moet gedacht worden aan petten, truien en t-shirts in
thema’s (zoals de studiereis of het lustrum, wat vorig jaar gedaan werd). Ook is er het idee om
bepaalde citaten van docenten op kleding te zetten om de geest van antropologie op de UvA
meer te laten leven. Deze merchandise zal slechts op aanvraag gemaakt worden en onder
promotie vallen zodat geen winst gemaakt wordt en de aangewezen gelden door de
commissies zelf toegewezen kunnen worden.
Eerstejaars informatie
Automatische incasso’s worden aan het begin van oktober geïncasseerd om het overzicht te
behouden en betalingsachterstanden te voorkomen. Andere betalingen zal ik in het
boekhoudprogramma Conscribo invoeren. Debet en credit zal ik in Conscribo invoeren zodat
het overzicht behouden wordt. Ik stel voor om geld vrij te laten komen uit de reserveringen
om een nieuw pinsysteem aan te schaffen. Deze kosten kunnen we verhalen op de UvA en
hier krijgen we subsidie voor vanuit het CSW.
De samenwerking met onze huidige boekleverancier, Atheneum, zal doorgezet
worden. Er is een nieuw contract ondertekend met nieuwe voorwaarden. Deze voorwaarden
zullen mijns inziens beter zijn voor onze studievereniging. Studenten moeten hun boeken in
periode één of twee bestellen via de Kwakiutl website. Mijn bestuur zullen de leden hiervan
op de hoogte houden door middel van een eerstejaarsbrief en een email. Ook ga ik de
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docenten op tijd vragen om boektitels voor het curriculum voor volgend jaar
door te geven, zodat Atheneum kan regelen dat die boeken in de
bestuurskamer van Kwakiutl terecht komen. Zo krijgen jullie je boeken op tijd binnen. Daarna
zal ik mij bezig houden met het correct verdelen van de geleverde boeken onder de studenten.
Ze kunnen de boeken in de Kwakiutl bestuurskamer in de Common Room FMG (C0.03)
ophalen wanneer ik de studenten daar een e-mail over heb gestuurd.
- Penningmeester ’17 – ‘18
Titus Scholten
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Coördinator Sociaal
Dit jaar ben ik coördinator sociaal van A.S.V. Kwakiutl. Dit houdt in dat ik de sociale
activiteiten van A.S.V. Kwakiutl ga organiseren in samenwerking met commissies. Als
coördinator sociaal heb ik de taak om te zorgen voor gezelligheid en binding tussen alle
studenten. Voor mij is het van belang om de studenten samen te laten komen en kennis te laten
maken met de studievereniging. Dit wil ik doen door goed te promoten op sociale media en op
een persoonlijk niveau contact te zoeken met de leden.
Activiteiten
Als coördinator sociaal zal ik dit jaar een aantal evenementen organiseren zoals de feesten, de
open podia, themaborrels en het actieve leden uitje. Tevens zal ik ook een sinterklaaslunch
organiseren en een kerstborrel. Dit jaar staat studie ondersteuning centraal voor het beleid van
Kwakiutl. Hier aan wil ik bijdragen door het contact tussen de verschillende jaren te bevorderen.
Zelf heb ik hier veel profijt van gehad want ouderejaarsstudenten hebben veel tips en ervaring
met hoe de studie er aan toe gaat. Ook wil ik graag de masterstudenten meer betrekken bij
Kwakiutl door een Masteruitje te organiseren.
Samenwerking
Komend jaar ga ik het communicatieve beleid van vorig jaar in grote lijnen doorzetten. Dit zal
ik doen door veel samen te werken met andere studieverenigingen. Ik vind dit belangrijk, omdat
er veel overlapping is en studenten zo de mogelijkheid krijgen om elkaar en de andere studies
beter te leren kennen. Er zal voornamelijk veel samenwerking plaatsvinden met de
studievereniging van sociologie, bijvoorbeeld door de feesten samen te geven. Hier gaan wij
uiteindelijk ook andere studieverenigingen voor vragen. Ik wil proberen te bewerkstelligen dat
de leden van Kwakiutl en SEC meer samen met elkaar om gaan, zeker op de borrel. Dit hoop
ik te bereiken door een pubquiz te organiseren, en natuurlijk door samen themaborrels te
organiseren.
Ik wil ook graag met de andere leden van het bestuur activiteiten combineren. Borrels
in het thema van de reis of een evenement met een lezing combineren. Ik heb er al het
vertrouwen in dat de samenwerking tussen ons goed zal verlopen en dat deze evenementen een
groter draagvlak hebben en dus meer leden aantrekken.
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Commissie Sociaal
Ik ga dit jaar maar een grote commissie sociale zaken oprichten. Dit is om de
communicatie en de coördinatie tussen de verschillende evenementen te vergemakkelijken.
Hierdoor wordt het delegeren van taken overzichtelijker en heb direct contact met de
commissie. De studievereniging is van de studenten en door het bestaan van deze commissie
krijgen studenten de mogelijkheid om te helpen met het organiseren van evenementen en om
nuttige feedback te geven op het bestuur dat deze vereniging runt. Deze commissie gaat dus
alle activiteiten organiseren zoals de feesten, themaborrels, Sitnerklaaslunch en open podium.
Als voorzitter van deze commissie is het belangrijk om te zorgen voor een goede sfeer waarin
iedereen zijn creativiteit kan uiten en wordt aangemoedigd om zijn of haar best te doen voor de
studievereniging en de evenementen. Ik ben van plan om de commissie zelf voor te zitten. Deze
commissie zal ook veel met SEC samenwerken.
Mijn rol
Ik ben niet alleen coördinator sociaal, maar ook bestuurslid van A.S.V. Kwakiutl. Ik ben
hierdoor een belangrijk gezicht van de studievereniging en vind het van belang om een open
houding te hebben. Als coördinator sociaal heb ik voor een groot deel de taak om nieuwe
studenten bekend te maken en te enthousiasmeren voor de studievereniging. Het is van belang
dat er daarom een goede en open sfeer is zodat iedereen zich welkom voelt. Dit ga ik bereiken
door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij alle activiteiten die A.S.V. Kwakiutl organiseert.
Tevens zal ik dit jaar begeleider zijn bij de intreeweek om al een deel van de nieuwe studenten
te leren kennen en hen introduceren met de studievereniging.
Ik ga er een leuk en leerzaam jaar van maken samen met de rest van het bestuur en alle
studenten. Met dit beleidsplan hoop ik een toevoeging te zijn voor A.S.V. Kwakiutl en de studie.
-Coördinator Sociaal ’17-‘18
Dok van Dijk
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Coördinator Studieverdieping
Als Coördinator Studieverdieping zal ik dit jaar de lezingen, de filmavonden, de
studiemiddagen, het congres en de carrièrecommissie organiseren. Het is mijn taak om
interessante en academisch relevante evenementen te organiseren die net wat extra bieden op
het standaardprogramma van de opleiding. Hierbij roep ik graag de hulp in van de leden om de
commissies te ondersteunen en van dit jaar een succes te maken.
Dit jaar wil ik graag de studiemiddagen nieuw leven inblazen en samen met de voorzitter
een boost geven aan de carrièrecommissie. Het aantal lezingen en filmavonden die dit jaar
worden georganiseerd, zijn beperkt tot vier evenementen. Het afgelopen jaar bleek dat meer
evenementen te veel was. De Andere Blik is nog steeds een succesvolle samenwerking met
SEC en dit zal ik dit jaar voortzetten. Bovendien ben ik plan de masterstudenten te betrekken
bij de vereniging door in samenwerking met hen, interessante evenementen op te zetten.
Studiemiddagen
De studiemiddagen waren het afgelopen jaar geen succes en hier wil ik graag verandering in
brengen. Het is gebleken dat er interesse is voor de studiemiddagen, maar er is te weinig of
geen sturing. Daarom wil ik graag actieve workshops aanbieden zoals tentamen- en
argumentatietraining tijdens deze middagen. Ik denk dat dit nuttig kan zijn voor het maken van
de tentamens en essays. Bovendien wil ik meer studietips onder de aandacht brengen van
medestudenten en de UvA.
Congres Namgis
Het congres Namgis is ieder jaar goed georganiseerd waar sprekers over uiteenlopende
boeiende onderwerpen spreken. Dit jaar was het thema het lichaam en reacties waren zeer
lovend. Helaas is het beoogde aantal bezoekers niet gehaald door de ongunstige datum en late
promotie. Dit wil ik aankomend studiejaar anders doen door een betere datum te kiezen en
vroeg in het jaar starten met de promotie. Bovendien ben ik van plan het congres toegankelijker
te maken voor de studenten en andere geïnteresseerden door een gratis entree aan te bieden. Ik
denk dat de studenten hierdoor eerder geneigd zijn het congres te bezoeken. Het doel zal zijn
een partnerschap aan te gaan of een sponsor te vinden die een gratis entree mogelijk maakt.
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Carrièrecommissie
De carrièrecommissie gaan de voorzitter en ik dit jaar een boost geven door het
organiseren van workshops en netwerkborrels. Ook zullen wij weer proberen bedrijven te
bezoeken. Ons doel is meer onder de aandacht brengen wat onze toekomstmogelijkheden zijn;
waar en hoe wij die kunnen vinden. Bovendien kijken wij naar de mogelijkheid een
arbeidsmarkt op te zetten waarbij studenten in contact komen met bedrijven.
Ik wil dit jaar graag tot een succes maken samen met mijn bestuursleden. Er zijn een
aantal manieren waarop ik dit jaar verandering wil brengen, maar ik wil vooral de standaard
evenementen geestprikkelend houden.
- Coördinator Studieverdieping ’17 – ’18
Tabitha Hunte
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Coördinator Reis
Als coördinator is het aankomend jaar mijn taak om verschillende reizen te organiseren
voor Kwakiutl. Samen met de commissies zal ik vier reizen tot stand brengen, namelijk een
eerstejaarsweekend, een uitwisseling, een liftwedstrijd en een studiereis. Op deze reizen bieden
wij de kans om Europa op een antropologische manier te bekijken en veel te leren over
verschillende culturen, en onszelf. Ook maak ik deel uit van het bestuur van Kwakiutl. Samen
met de andere bestuursleden wil ik van Kwakiutl een vereniging maken waar men zich thuis
voelt en willen wij hun studieondersteuning en plezier bieden.
Eerstejaarsweekend
Het eerstejaarsweekend is de eerste reis die ik, in ondersteuning van de rest van het bestuur, zal
organiseren. Dit jaar zullen we eind september naar een boerderij in Baexem, Noord-Limburg,
vertrekken. Daar willen we de eerstejaars kennis laten maken met Kwakiutl. We organiseren
een uitstapje naar het nabije Roermond, waar we een stadswandeling maken en meer te weten
komen over de omgeving. Ook zullen er veel spelletjes zijn, die zullen zorgen voor veel plezier
en een goede manier zijn om elkaar te leren kennen. Op deze reis zal het bestuur van afgelopen
jaar (2016-2017) aanwezig zijn, alsmede de hoofdredacteur en adjunt-hoofdredactrice van de
Cul, zodat ook het antropologische tijdschrift zich kan introduceren aan de eerstejaars. Als er
na de inschrijvingen voor de eerstejaars nog ruimte over is in de boerderij, bieden we de kans
aan ouderejaars om zich ook in te schrijven, om verbintenis te creëren tussen de verschillende
jaarlagen.
Uitwisseling
Afgelopen jaar is het voor het eerst een uitwisseling georganiseerd door Kwakiutl. Dit beviel
erg goed onder de leden, dus ik wil hier graag mee door gaan. Dit jaar zullen we weer in
november een lang weekend weg gaan naar een stad in Europa. We zullen op donderdagmiddag
vertrekken, om zondagavond weer terug te keren. In de stad zullen we studieverdiepende
activiteiten bieden, zoals een museumbezoek en een rondleiding, maar willen we ook de ruimte
bieden om de studenten zelf de stad te laten verkennen. We willen contact gaan leggen met een
studievereniging antropologie in desbetreffende stad, waar we een dag mee zouden kunnen
lopen. Zo krijgen de leden de kans om kennis te maken met een andere academische kijk.
Hopelijk is er vanuit de andere studievereniging ook interesse om in Amsterdam langs te
komen, zodat wij hen hetzelfde kunnen bieden.
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Liftwedstrijd
Elk jaar in april organiseert Kwakiutl een liftwedstrijd. De leden vertrekken dan in koppels van
twee naar een (tot dat moment onbekende) stad in Europa. De koppels moeten onderweg
verschillende opdrachten uitvoeren en proberen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming
te komen. Samen met de liftcommissie ondersteun ik de lifters onderweg, door telefonisch met
ze in contact te blijven en ze eventueel op te halen met de bezemwagen. Eenmaal in de stad
vangen we de lifters op en bieden we ze een leerzaam en leuk weekend. We bezoeken een
museum, zullen gezamenlijk uit eten gaan en gaan op zoek naar de antropologische elementen
van de stad. De leden zullen zondag terugreizen op eigen gelegenheid. Ik zal in contact blijven
met de leden op de terugweg, zodat ik weet dat ze allemaal veilig thuis komen.
Studiereis
In mei is de grootste reis van het jaar: de studiereis. Elk jaar gaan we een week weg in de
collegevrije week, zo ook dit jaar. Samen met een commissie zullen we hiervoor een
bestemming kiezen en de week vullen met studieverdiepende activiteiten, zoals een
rondleiding, bezoek aan een NGO en universiteit. Ook is er ruimte voor ontspanning en plezier.
Zoals elk jaar zullen we ook dit keer een dag in de natuur verblijven, waar we een wandeling
zullen maken. Gedurende de week willen we ervoor zorgen dat de deelnemers (meestal uit
verschillende jaarlagen) elkaar leren kennen en gezamenlijk het avontuur aan willen gaan. Dit
willen we doen aan de hand van een paar spellen en door met z'n allen te dineren. Om de reis
zo betaalbaar mogelijk te houden, gaan we op zoek naar subsidies, sponsoren en de beste deals.
Om externe sponsoren te trekken zal één commissielid ook deelnemen in de
acquisitiecommissie.
Commissies
Geen enkele reis is te realiseren zonder een commissie. In het komende jaar zal ik drie
commissies voorzitten. Deze worden in september samengesteld, aan de hand van de
sollicitaties die uit de commissiebeurs voortkomen. De commissieleden zullen zorgvuldig
worden uitgekozen, zodat de leden bij elkaar passen en er gezorgd wordt voor een goede balans
tussen serieus werken en gezelligheid. Deze balans zal ik proberen te stimuleren door naast de
vergaderingen ook andere activiteiten te ondernemen met de commissieleden, zoals
gezamenlijk dineren of een uitstapje. Een sterke commissie boekt namelijk betere resultaten,
zodat we de reizen goed kunnen voorbereiden en alles gedurende de reis soepel verloopt.
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Taallessen
Ook wil ik, als een extra studieverdiepende factor, het komende jaar starten met
taallessen voor de leden (en andere geïnteresseerden). Ik vind het namelijk erg belangrijk dat
men zich op reis verstaanbaar weet te maken in de taal van het desbetreffende land. Zelf wil ik
Russisch gaan geven, Dok van Dijk (coördinator sociaal) kan Frans geven en we zijn in overleg
met andere studenten. Op deze manier willen we de studenten ondersteunen in hun reislust,
door ze de taal te leren en meer over een land laten leren.
Bestuur
Naast de taken van de coördinator reizen, ben ik ook onderdeel van het bestuur van de
studievereniging. Dit houdt in dat ik de andere bestuursleden ondersteun waar nodig en een
aanspreekpunt ben voor de leden. Ik wil dat alle leden zich vrij voelen om bij ons aan te kloppen
met vragen, problemen of ideeën. Om dit te bewerkstelligen zal ik een open houding naar de
leden hebben en met zoveel mogelijk (nieuwe) leden kennis te maken. Samen (bestuur,
commissies en leden) zorgen we voor dat het een geslaagd jaar gaat worden.
– Coördinator Reis ’17 – ‘18
Ljana Postma
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