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Voorwoord 

Voor je ligt het beleidsplan van het 33e bestuur van Mycelium. Wij zijn vijf 

aankomend bestuursleden die gepassioneerd en enthousiast zijn om er iets moois 

van te maken dit jaar. Onze samenstelling van tweede-, derde- en 

vierdejaarsstudenten maakt dat wij veel ervaring hebben binnen Mycelium. 

Tegelijkertijd kijken we met een frisse blik naar de vereniging. We hebben onze 

beleidsdoelen opgesteld en zijn klaar voor de start van het jaar. 

 Zelf ben ik drie jaar geleden vanuit het Twentse Hengelo naar Nijmegen 

verhuisd. Met veel zin en lichte spanning begon ik aan een nieuwe periode in mijn 

leven: de studententijd. Ik voelde mij gelukkig meteen thuis in Nijmegen en ontmoette 

veel leuke mensen. Mycelium speelde hier een grote rol in. De keuze om actief lid te 

worden en verbonden te blijven met de vereniging was dan ook gauw gemaakt.  

 Tijdens mijn eerste jaar was ik op bijna alle activiteiten te vinden, waar ik 

enorm van heb genoten. Daarnaast zat ik in de Weekendcommissie, waarmee ik in 

het najaar van 2019 een geslaagd ledenweekend heb neergezet. De betrokkenheid 

binnen de vereniging smaakte naar meer en in mijn tweede jaar was ik onderdeel 

van de Introductiecommissie. Het organiseren van activiteiten voor Myceliumleden 

heb ik als heel erg leuk ervaren de afgelopen jaren. 

 Mycelium heeft mij zoveel gegeven: gezelligheid, vele kijkjes in het werkveld, 

vrienden voor het leven en een fantastische studententijd. Om die redenen kriebelt 

het al een tijdje om iets terug te doen voor de vereniging in de vorm van een 

bestuursjaar. Ik hoop huidige en nieuwe studenten Communicatiewetenschap net 

zo’n fijne studententijd te brengen als die ik nu heb. Mijn mede-bestuursleden 

hebben dezelfde instelling en kunnen niet wachten om aan de slag te gaan voor 

Mycelium. Alle vier hebben ze ervaring binnen diverse commissies en een groot hart 

voor de vereniging. We delen bovendien een verantwoordelijkheidsgevoel en hebben 

frisse ideeën voor komend jaar. 

 Het is voor veel studenten een moeilijk anderhalf jaar geweest. Covid-19 zette 

het reguliere studentenleven op zijn kop en sociaal contact met medestudenten werd 

ingeperkt. Juist daarom is een sterke en hechte studievereniging van groot belang. 

We streven ernaar leden te blijven verbinden en daar zetten wij ons alle vijf dan ook 

volledig voor in. 

 Samen kijken wij uit naar een jaar vol uitdagingen en gezelligheid, waarin we 

Mycelium gaan besturen met dit beleidsplan als leidraad. In dit beleidsplan zijn de 

doelen voor het aankomende jaar vastgesteld die wij gaan nastreven om het jaar zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Wij zullen ons uiterste best doen en ons volledig 

inzetten zodat alle leden een geweldige studententijd kunnen beleven bij ons geliefde 

Mycelium. 

 

Namens het 33e kandidaatsbestuur der Studievereniging Mycelium, 

Lott Fransen 

Kandidaatsvoorzitter 
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1. Inleiding 

Mycelium is een studievereniging die voor en door studenten van de opleiding 

Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen is opgericht. De 

opleiding telt circa 400 bachelor- en masterstudenten. De vereniging telt ongeveer 

425 leden, waarvan een klein deel begunstigende leden of docenten.  

          Mycelium biedt studenten de kans op ontplooiing op zowel educatief als 

sociaal gebied. De vereniging verzorgt zowel studiegerelateerde als sociale 

activiteiten op verschillende fronten als aanvulling op de studie. De formele 

activiteiten gaan in op de theoretische en praktische kant van de studie 

Communicatiewetenschap, waarbij educatie en inhoud de kernwoorden zijn. Sociale 

activiteiten zijn gericht op gezelligheid, interactie en contact tussen leden. Het 

hoofddoel van deze activiteiten is om relaties tussen studenten onderling op te 

bouwen en in stand te houden. Daarnaast biedt Mycelium haar leden de mogelijkheid 

te participeren op het organisatorische front van de vereniging. De vereniging kent 

verschillende commissies waarin leden leerzame en verantwoordelijke taken krijgen 

toegewezen. Bovendien is het voor deze commissies noodzakelijk goed samen te 

werken en een goede onderlinge communicatie te ontwikkelen. Zo krijgen zij de 

mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen.  

          Als bestuur hebben wij een aantal beleidsdoelen opgesteld die als leidraad 

zullen dienen voor het verloop van het komende studiejaar. Wij willen ons volgend 

jaar allereerst focussen op studentenwelzijn. Dit zal zich uiten in de aanstelling van 

vertrouwenspersonen en een aanscherping van het buddysysteem. Daarnaast willen 

wij ons focussen op de activiteiten. Hiermee doelen wij op de inschrijving van 

activiteiten via een eigen inschrijfformulier en het gebruik van de app Whooby. Het 

derde doel is de reorganisatie van commissies. Hierbij kijken we naar een uitbreiding 

van de Introductiecommissie en een terugkeer van de Feest- en Borrelcommissie. 

Verder zetten wij beleidspunten van voorgaande besturen voort, omdat wij deze 

doelen zowel treffend als breed van aard vinden. Dit geldt voor de volgende punten: 

digitalisering, interactie en Professionalisering. Er zullen geen drastische wijzigingen 

doorgevoerd worden in het huidige en zeer degelijke beleid, maar slechts lichte 

aanpassingen in specifieke zaken. 

Mycelium wil zich profileren als een actieve en gezellige vereniging die 

samenwerkt met haar omgeving. Daarnaast is het een studievereniging met een 

grote mate van openheid naar haar leden en relaties, die een ondernemend beleid 
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voert en tegelijkertijd professionaliteit nastreeft. Dit jaar streven we ernaar dit voort te 

zetten. Wij willen voor al onze leden evenveel kunnen betekenen op verschillende 

gebieden, zowel recreatief als professioneel. Tot slot willen we open en toegankelijk 

zijn voor onze leden. Deze wensen en doelen zullen in de komende hoofdstukken 

verder worden toegelicht. 

          Het beleidsplan is opgedeeld in verschillende hoofdstukken en 

(sub)paragrafen. Het eerste hoofdstuk bespreekt de vereniging in haar 

algemeenheid. Vervolgens worden de sterke punten, zwakke punten, kansen en 

bedreigingen van de vereniging besproken middels een SWOT-analyse. In het derde 

hoofdstuk worden de beleidsdoelen geconcretiseerd en uiteengezet. Vervolgens 

wordt het huishoudelijk reglement doorgesproken, en de wijzigingen die daarin 

doorgevoerd zullen worden, uiteengezet. Ten slotte zullen de structuur van de 

vereniging en ons plan van samenwerking uitgelegd worden. 

 

2. Mycelium 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan twee delen van Mycelium, namelijk de 

geschiedenis en de statuten. Eerst wordt de geschiedenis van Studievereniging 

Mycelium besproken, waarbij ook wordt ingegaan op het ontstaan en de betekenis 

van de naam. Vervolgens komen de statuten aan bod.  

 

2.1 Geschiedenis 

Tweeëndertig jaar geleden zaten een aantal studenten Communicatiewetenschap op 

het puntje van hun (padden)stoel. Er was namelijk iets groots gaande. Voor het eerst 

in de geschiedenis van Communicatiewetenschap verenigden studenten van deze 

studie zich. Op 24 mei van het collegejaar 1988-1989 werd Mycelium, de 

studievereniging van Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen, officieel geboren. 

          Mycelium heeft haar naam te danken aan het Communicatiewetenschappelijke 

model van Brouwer. 'Het mycelium is het geheel van dunne draden dat onder de 

grond zit, en waarvan de paddenstoelen de bovengrondse en bijgevolg in het oog 

lopende uitlopers zijn.' (Brouwer, 1967). Volgens Stappers (1997) symboliseert het 

mycelium de informele massacommunicatie en zijn de media slechts de 

gespecialiseerde organen, de paddenstoelen. Deze naam is gekozen met het idee 
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dat het een studievereniging, hetgeen in het informele circuit leeft, vertegenwoordigt 

(K.U.Nieuws, nr. 31, 1989). 

          Mycelium is opgericht ter behartiging van de belangen van studenten 

Communicatiewetenschap. Door de jaren heen heeft de studievereniging zich 

ontwikkeld tot een bekende en herkenbare vereniging. 

 

2.2 Statuten 

Volgens de statuten heeft studievereniging Mycelium het volgende doel: ‘Het 

verlenen van diensten op sociaal, recreatief en cultureel gebied en het behartigen 

van belangen van studenten van de studierichting Communicatiewetenschap aan de 

Katholieke Universiteit van Nijmegen’. 

          Dit doel kan volgens de statuten bereikt worden door het organiseren van 

activiteiten op recreatief, sociaal en cultureel gebied ten behoeve van de leden; de 

leden te stimuleren zoveel mogelijk deel te nemen aan deze activiteiten; het instellen 

van commissies ter initiëring en uitvoering van deze activiteiten; en het bevorderen 

van contacten dan wel samenwerking met andere faculteits-, studenten- en 

studieverenigingen. 

 

3. Doelgroep en SWOT-analyse 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de doelgroep van Mycelium. Vervolgens 

wordt er ingegaan in paragraaf 3.2 op de analyse van de sterke punten (Strengths), 

zwakke punten (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) van 

en voor de studievereniging, oftewel de SWOT-analyse. 

 

3.1 Doelgroep 

De doelgroep van Mycelium bestaat in de eerste plaats uit haar leden. Het overgrote 

deel van deze leden zijn bachelor- en (pre-)masterstudenten 

Communicatiewetenschap. Daarnaast wordt er binnen de vereniging aandacht 

besteed aan een ruime groep stakeholders. Hieronder vallen onder andere alle 

studenten Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen met 

daarin beoogde leden van Mycelium, de vakgroep Communicatiewetenschap 

(docenten), alumni (oud-studenten), bedrijven en (potentiële) sponsoren. Het is van 
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groot belang dat met al deze partijen een goede relatie wordt onderhouden, om tot 

een succesvolle eventuele samenwerking te komen. 

 

3.2 SWOT-analyse 

In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de sterke en zwakke punten en 

aan kansen en bedreigingen van en voor Mycelium. De sterke en zwakke punten, 

oftewel strengths en weaknesses gelden intern en hebben dus betrekking op alles 

binnen de vereniging. De kansen en bedreigingen, oftewel opportunities en threats, 

gelden extern en hebben dus betrekking op alles waar de vereniging weinig tot geen 

invloed op heeft. 

 

3.2.1 Strengths 

- Sfeer binnen vereniging 

- Aantal aanmeldingen commissies 

- Creativiteit in het organiseren van activiteiten 

- Social media 

De vereniging heeft een aantal sterke punten die hieronder toegelicht zullen worden.  

Mycelium staat bekend als een gezellige vereniging met een fijne sfeer. Dit is 

terug te zien in het contact tussen de leden, met het bestuur en docenten. Een 

prettige sfeer binnen de vereniging vinden wij één van de belangrijkste punten. We 

streven er dan ook naar dit koste wat kost te behouden. 

Mycelium heeft vele actieve leden die op allerlei verschillende manieren 

betrokken zijn bij de studievereniging. Ieder jaar solliciteert er een groot aantal leden 

voor een commissie, waardoor er vaak meer aanmeldingen dan plekken zijn voor 

een commissie. Het enthousiasme van leden om bij een commissie te gaan, 

beschouwen we als een sterk punt.  

 De afgelopen anderhalf jaar zijn het reguliere studentenleven en de 

bijbehorende activiteiten hard getroffen door Covid-19. Mycelium heeft veel 

aanpassingsvermogen getoond en een aantal zeer geslaagde activiteiten 

georganiseerd, ondanks de vele coronamaatregelen. Deze creativiteit en het 

aanpassingsvermogen trachten wij door te zetten aankomend jaar.  

 De afgelopen jaren heeft Mycelium veel moeite gedaan om te interacteren met 

de leden door middel van sociale media. Vooral de Instagrampagina wordt veel en 
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succesvol gebruikt. We trachten volgend jaar op dezelfde voet verder te gaan, om 

het online contact met de leden te onderhouden.  

 

3.2.2 Weaknesses 

- Facebookevenementen 

- Privacy aanmeldingen activiteiten 

- Aantal niet actieve (pre-)masterstudenten 

- Buddysysteem 

Er zijn een aantal punten waarvan wij denken dat deze een valkuil kunnen zijn voor 

de vereniging.  

Ten eerste de Facebookevenementen. Het aantal leden dat actief is op 

Facebook neemt af, waardoor er minder wordt ‘gereageerd’ op de 

Facebookevenementen van Mycelium. Hierdoor kan het enthousiasme voor de 

activiteiten afnemen, omdat leden niet zien wie er nog meer gaan. We trachten 

ernaar komend jaar op zoek te gaan naar een oplossing of alternatief voor de 

geringe aandacht voor Facebookevenementen. 

Door Covid-19 vond het aanmelden voor activiteiten niet plaats in de 

Myceliumkamer, maar online. Dit gebeurde meestal via Google Forms. Echter is de 

privacy van leden niet altijd te waarborgen bij aanmeldingen via Google Forms. 

Indien het aanmelden in de Myceliumkamer komend jaar niet mogelijk blijft, trachten 

wij een eigen aanmeldformulier te maken om de privacy te waarborgen. Idealiter op 

de website. 

Ten derde zien we dat het aantal actieve (pre-)masterstudenten binnen de 

vereniging erg laag ligt. Dit zijn vooral studenten waarvan hun vooropleiding niet de 

bachelor Communicatiewetenschap is. We streven ernaar om komend jaar meer 

(pre-)masterstudenten te enthousiasmeren voor de activiteiten en commissies. Zo 

houden we een praatje bij de Master kick-off en willen we ons meer focussen op de 

premasterintroductie. 

Tot slot zien we dat het buddysysteem, mede door Covid-19, soms niet 

volledig functioneert. Zo denken we dat het voor leden lastiger is om problemen aan 

te kaarten in grootschalige Zoommeetings. We streven ernaar het draaiboek van het 

buddysysteem te verbeteren en de rol en taken van de buddy’s te verduidelijken. Om 

die manier hopen we de kwaliteit van het buddysysteem te verhogen. 
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3.2.3 Opportunities 

- Enthousiasme start regulier studentenleven 

- TestenVoorToegang 

- Maria Montessorigebouw 

- Professionalisering 

Dit jaar doen zich net als andere jaren nieuwe kansen voor. 

Vanwege Covid-19 is het reguliere studentenleven enorm ingeperkt. We gaan 

ervanuit dat de leden daarom enthousiast zijn om medestudenten te spreken, in 

welke vorm dan ook. Het enthousiasme voor sociaal contact zou kunnen zorgen voor 

een grote opkomst bij activiteiten.  

 Hoewel er nog veel onzeker is, lijkt de Covid-19 pandemie langzaam tot zijn 

eind te komen. Initiatieven als TestenVoorToegang bieden perspectief voor fysieke 

activiteiten komend jaar. Hopelijk kunnen we hier op een veilige manier gebruik van 

maken.  

 Ten derde zien we kansen in het nieuwe Maria Montessorigebouw, dat nu een 

aantal maanden open is. We beschouwen het als iets positiefs dat de studeer- en 

studieomgeving meer gecentreerd zijn. Zo is het laagdrempeliger om langs de 

Myceliumkamer te komen als je colleges of werkgroepen volgt in hetzelfde gebouw. 

Daarbij hebben de studieverenigingen mooie kamers bij elkaar gekregen met een 

gezellige gezamenlijke ruimte. 

 Tot slot Professionalisering. Door deze cursus in het curriculum zijn er veel 

kansen gekomen voor de formele kant van Mycelium. Omdat studenten 

professionaliseringspunten kunnen behalen voor het bijwonen van excursies 

verwachten we een grote opkomst, ook van leden die normaliter minder actief 

betrokken zijn. 

 

3.2.4 Threats 

- Covid-19 

- Sponsoren 

- Nieuwe stamkroeg 

Er zullen dit jaar ook enkele bedreigingen zijn. 

Covid-19 is waarschijnlijk de grootste bedreiging dit jaar. Het is onzeker hoe 

en in welke mate de pandemie een rol gaat spelen in onze maatschappij aankomend 
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jaar. Hierdoor is het lastig om concrete plannen te maken. Daarnaast zijn studenten 

die hun studietijd begonnen tijdens Covid-19 wellicht minder verbonden aan de 

vereniging dan de leden die voor de pandemie begonnen. Datzelfde gevaar ligt op de 

loer voor de komende eerstejaarsstudenten. Het is belangrijk de verbinding met hen 

op te zoeken en leden gemotiveerd te houden voor eventuele online activiteiten.  

In verband met de economische situatie rondom Covid-19 zijn sponsoren 

minder of niet bereid om de studievereniging te ondersteunen. Dit is een bedreiging 

omdat het voor een studievereniging essentieel om banden te behouden met 

sponsoren en waar mogelijk nieuwe sponsoren te vinden. 

Tot slot gaat Mycelium over naar een nieuwe stamkroeg, namelijk Groots. 

Onze vorige stamkroeg, Malle Babbe, heeft andere plannen die niet meer bij 

Mycelium passen. Mycelium en de Malle Babbe zijn aan elkaar verbonden middels 

de vele geslaagde borrels die daar hebben plaatsgevonden. Het kan voor de leden 

even wennen zijn dat de vereniging haar borrels voortaan organiseert in een andere 

kroeg. Desondanks kijken we enorm uit naar de samenwerking met Groots en gaan 

we ervan uit dat we de leden kunnen binden aan deze nieuwe kroeg. 

 

4. Beleidsdoelen 

In deze paragraaf komen de doelen aan bod die wij hebben opgesteld voor het 

aankomende jaar. Wij gaan ons inzetten om deze doelen te realiseren. Dit jaar zal er 

met name gefocust worden op het studentenwelzijn. Hiervoor stellen we 

vertrouwenspersonen in en verbeteren we het buddysysteem. Daarnaast focussen 

we ons op de activiteiten. We streven naar een eigen inschrijfsysteem en het in 

gebruik nemen van een evenementenapp genaamd ‘Whooby’. Tot slot gaan we aan 

de slag met commissies. We brengen de Feest- en Borrelcommissie onder 

voorbehoud terug en breiden de Introductiecommissie uit. Verder worden in deze 

paragraaf de doelen meegenomen van afgelopen jaren waar wij verder mee aan de 

slag willen gaan. Deze doelen zijn digitalisering, interactie en Professionalisering 

en staan onder het kopje ‘Continuïteit’. 

 

4.1 Studentenwelzijn 

Ons eerste beleidsdoel heeft betrekking op studentenwelzijn. Dit beleidsdoel bestaat 

uit twee onderdelen: vertrouwenspersonen en het buddysysteem.  
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4.1.1 Vertrouwenspersonen 

Het eerste onderdeel van het beleidsdoel gaat over het instellen van 

vertrouwenspersonen. Het is van belang dat leden terecht kunnen bij iemand met 

hun verhalen of problemen. Daarom streven we ernaar om namens Mycelium 

vertrouwenspersonen aan te stellen. De voorkeur gaat uit naar twee studenten, een 

man en een vrouw. Ze worden getraind als vertrouwenspersoon en staan los van het 

bestuur. De studie en de Radboud Universiteit hebben ook vertrouwenspersonen. 

Wij geloven dat vertrouwenspersonen vanuit de studievereniging een goede 

toevoeging is, omdat het de stap naar hulp zoeken kleiner kan maken voor leden. 

Uiteraard wordt er bij ernstigere problemen alsnog een beroep gedaan op 

begeleiders van de studie en/of de Radboud Universiteit. Om de bekendheid van alle 

studentbegeleiders te vergroten streven wij ernaar een kopje te maken op de website 

met alle informatie. 

 

4.1.2 Buddysysteem 

Het tweede onderdeel van het beleidsdoel is het buddysysteem. Het buddysysteem 

is in het leven geroepen om eerstejaarsstudenten adequaat te begeleiden tijdens hun 

eerste studiejaar. Iedere nieuwe Communicatiewetenschapstudent krijgt na de 

introductieweek twee buddy’s die ook de rol van intro-ouder vervulden. Tijdens 

Covid-19 bleek het soms onduidelijk te zijn wat de rol is van de buddy’s en hoe ze de 

nieuwe studenten zo prettig mogelijk kunnen bereiken. Daarom streven wij ernaar 

het buddysysteem te verbeteren door het draaiboek te verduidelijken en nauwer 

contact te houden met de buddy’s. We hopen door een versterkte rol van de buddy’s 

eerstejaarsstudenten een prettige ervaring te bieden en zo het studentenwelzijn te 

verbeteren. 

 

4.2 Activiteiten 

Ons tweede beleidsdoel heeft betrekking op activiteiten. Dit beleidsdoel bestaat uit 

twee onderdelen: inschrijvingen en Whooby. 

 

4.2.1 Inschrijvingen 

Het eerste deel van dit beleidsdoel gaat over inschrijvingen. In verband met Covid-19 

vonden de inschrijvingen online plaats, in plaats van in de Myceliumkamer. De 
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inschrijvingen worden veelal via Google Forms geregeld. Bij Google Forms is echter 

niet altijd de privacy van de leden te garanderen. Daarnaast gaat het betalen soms 

onhandig omdat je wordt doorgelinkt naar de betaling voordat je het formulier hebt 

verzonden. Indien online inschrijvingen de norm blijven, streven wij ernaar een eigen 

inschrijfformulier op te zetten op de website van Mycelium. Zo trachten we de privacy 

van de leden beter te waarborgen en proberen wij het inschrijven een stukje 

gemakkelijker te maken. 

 

4.2.2 Whooby 

Het tweede onderdeel van het beleidsdoel is de evenementenapp ‘Whooby’. 

Voorheen was Facebook erg belangrijk om leden op de hoogte te brengen van 

aankomende activiteiten. Het aantal (nieuwe) leden met een Facebookaccount 

neemt echter af. Daarom zijn er alternatieven nodig die de evenementenfunctie van 

Facebook overnemen. Mycelium maakt al gebruik van Instagram en WhatsApp om 

dit te doen. We trachten komend jaar de evenementenapp ‘Whooby’ te gebruiken 

voor activiteiten. Op deze app kun je activiteiten plaatsen. Leden kunnen een 

notificatie krijgen als er een nieuw activiteit wordt geplaatst en vervolgens laten 

weten of ze aanwezig zijn. Op deze manier hopen we meer interactie te krijgen en 

leden beter te kunnen motiveren om naar activiteiten te komen. We blijven nog 

steeds ook de andere media gebruiken voor het aankondigen van activiteiten. 

 

4.3 Reorganisatie van commissies 

Ons derde beleidsdoel is de reorganisatie van commissies. Dit beleidsdoel bestaat 

uit twee delen: Feest- en Borrelcommissie en Introductiecommissie. 

 

4.3.1. Feest- en Borrelcommissie 

Het eerste onderdeel van dit beleidsdoel is de Feest- en Borrelcommissie. We 

streven ernaar de Feest- en Borrelcommissie weer op te starten. Dit is uiteraard 

afhankelijk van de mogelijkheden omtrent het Covid-19 beleid. Er zal dus geen 

Eerstejaarscommissie (D1sco) starten dit jaar. Deze commissie is in het leven 

geroepen door het 32e bestuur der Mycelium en organiseert activiteiten voor alleen 

eerstejaarsstudenten. Mocht gedurende het jaar blijken dat het organiseren van 

feesten en borrels niet voldoende mogelijk is, overwegen we deze commissie alsnog 
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om te zetten naar de Eerstejaarscommissie. Indien er geen feesten of borrels zijn is 

het ons inziens extra belangrijk om de focus op de binding met en tussen 

eerstejaarsleden te leggen. Het eventueel omzetten van deze commissie gebeurt 

uiteraard alleen in overleg met de commissieleden. 

 

4.3.2. Introductiecommissie 

De afgelopen jaren is het aantal introductiedeelnemers bij Communicatiewetenschap 

flink gegroeid. Met name het aantal premasterstudenten tijdens de introductie is erg 

hoog. We willen alle nieuwe studenten een prettige introductie bieden en binnen de 

Introductiecommissie meer tijd investeren in de premasterintroductie. We hopen 

daarmee meer premasterstudenten te binden aan Mycelium. Een prettige introductie 

voor zowel bachelor- als premasterstudenten kan bijvoorbeeld leiden tot een actief 

lidmaatschap. Daarom trachten we de Introductiecommissie uit te breiden van acht 

naar negen commissieleden. Hierdoor hebben we meer mankracht om voor het 

groeiende aantal nieuwe Communicatiewetenschapstudenten een goede introductie 

neer te zetten. 

 

4.4 Continuïteit 

In deze paragraaf komen de doelen aan bod waar wij ons op gaan richten die niet 

gaan veranderen ten opzichte van de afgelopen twee jaren. De volgende 

onderwerpen zullen achtereenvolgens langskomen: digitalisering, interactie en 

Professionalisering.  

 

4.4.1 Digitalisering 

Het 32e bestuur heeft zich ingezet voor digitalisering van Mycelium. Dit past 

uitstekend bij de veranderingen in het onderwijs naar aanleiding van Covid-19. Door 

de coronamaatregelen verwachten we nog altijd minder op de campus te zijn dan 

voor de pandemie. Daarnaast zullen sommige activiteiten ook nog niet fysiek door 

kunnen gaan. Een aantal activiteiten zijn afgelopen jaar omgezet naar een online 

evenement en waren daarmee erg succesvol. Met name de formele activiteiten 

hadden online een hoge opkomst. We streven ernaar de creativiteit in het 

organiseren van (online) activiteiten door te zetten. Daarnaast blijven we inzetten op 

de mogelijkheden van digitalisering wanneer dat nodig is of goed uitkomt. 
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4.4.2 Interactie 

Door het 31e en 32e bestuur is er goed gefocust op de interactie met en tussen de 

leden, tussen de commissies en tussen verenigingen. De sociale media zijn actiever 

ingezet, bijvoorbeeld de Reelsfunctie op Instagram. Ook is de WhatsApp 

informatiegroep meer in gebruik genomen en LinkedIn werd vaker gebruikt. De 

interactie met en tussen de leden via sociale media is belangrijk en goed bevallen. 

Wij streven er dan ook naar om dit voort te zetten volgend jaar en te blijven 

investeren in de interactie. 

 

4.4.3 Professionalisering 

Twee studiejaren geleden is de leerlijn van Professionalisering toegevoegd aan onze 

bachelor- en masteropleiding. Met dit vak krijgen de studenten kansen om zich te 

ontwikkelen op professioneel vlak. Dit kan onder andere gedaan worden met de 

formele activiteiten van Mycelium. De afgelopen jaren is het goed bevallen dat er met 

de formele activiteiten professionaliseringspunten te verdienen zijn en streven we 

ernaar om wederom veel formele activiteiten aan te bieden in ruil voor deze punten. 

 

5. Aanpassingen HR 

Er worden vooralsnog geen aanpassingen gemaakt aan het Huishoudelijk 

Reglement. 

 

6. Structuur van de vereniging 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de structuur van de vereniging aankomend 

studiejaar ingedeeld gaat worden. De volgende paragrafen komen achtereenvolgens 

aan bod: Taken en bevoegdheden van het bestuur, overzicht commissieverdeling, de 

invulling van commissies, de leden van de Raad van Advies. 

 

6.1 Taken en bevoegdheden van het bestuur 

Voorzitter 

De voorzitter leidt het bestuur en is het gezicht en aanspreekpunt van de vereniging. 

Zowel voor de vereniging als voor andere verenigingen, docenten en externen. De 

voorzitter zorgt ervoor dat de bestuursvergaderingen en de algemene 
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ledenvergaderingen goed verlopen. Daarnaast zal de voorzitter toezicht houden over 

alle bestuurstaken. De voorzitter valt dan ook in waar nodig. Bovendien is de 

voorzitter een tussenpersoon voor het contact tussen de opleiding 

Communicatiewetenschap en Mycelium. Naast het onderhouden van contact met 

derden zal de voorzitter Mycelium vertegenwoordigen bij de bijeenkomsten met het 

FOSS en het FSR. Ook onderhoudt de voorzitter het contact met koepelverenigingen 

Kompanio en SOFv. Verder neemt de voorzitter de leiding van de Congrescommissie 

en Weekendcommissie op zich. Tot slot zal is de voorzitter eindverantwoordelijk zijn 

voor de gehele studievereniging. 

 

Penningmeester 

De penningmeester is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie van 

Mycelium. Voorafgaand aan het studiejaar maakt de penningmeester een begroting 

voor het komende jaar. Gedurende het hele jaar wordt deze begroting als richtlijn 

gebruikt bij activiteiten van Mycelium. Naast het toetsen van deze begroting ziet de 

penningmeester toe op alle begrotingen van de commissies. De penningmeester zal 

zelf de Sponsorcommissie en Battlecommissie leiden. Daarnaast is de 

penningmeester verantwoordelijk voor de verkoop van de studieboeken en het 

opstellen en benoemen van contracten met externe partijen. Tot slot is de 

penningmeester vicevoorzitter. Dit betekent dat de penningmeester de taken van de 

voorzitter overneemt indien deze niet aanwezig is. 

 

Secretaris 

Samen met de voorzitter en de penningmeester vormt de secretaris het dagelijkse 

bestuur van de vereniging. De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie 

met leden, de universiteit, andere verenigingen en de overige externen. Denk hierbij 

aan het onderhouden van alle binnenkomende e-mails en post. Daarnaast zijn de 

nieuwsbrief en de website ook onder leiding van de secretaris. De sociale media 

(Facebook, Instagram en WhatsApp) worden door alle bestuursleden bijgehouden, 

de secretaris is hiervoor eindverantwoordelijk. Daarnaast notuleert de secretaris alle 

algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen en werkt deze vervolgens 

uit. De secretaris ziet ook toe op het archief en het ledenbestand van Mycelium. 

Naast bovenstaande taken heeft de secretaris ook de leiding over de 

Mediacommissie. 
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Coördinator Formele Activiteiten 

De coördinator formele activiteiten coördineert de Reiscommissie en de 

Excursiecommissie. De belangrijkste taak is dan ook het leiden van de 

vergaderingen van de commissies en zorgen dat alles soepel verloopt. Ook zal de 

coördinator formele activiteiten het Linkedin account van Mycelium onderhouden, 

zodat het professionele profiel van Mycelium wordt bijgehouden. Tot slot heeft de 

coördinator formele activiteiten de leiding over het buddysysteem. 

 

Coördinator Informele Activiteiten 

De coördinator informele activiteiten coördineert de feest- en borrelcommissie, de 

introductiecommissie en de eetcommissie. De coördinator zal het contact 

onderhouden met de kroegen en dergelijke, zal de vergaderingen leiden en ziet er 

daarnaast op toe dat de commissies goed blijven lopen. 

 

6.2 Overzicht commissieverdeling 

Voorzitter 

Lott neemt komend jaar de functie van voorzitter op zich. De voorzitter zal dit jaar de 

Congrescommissie en Weekendcommissie leiden. Deze commissies zijn in goede 

handen bij Lott, omdat ze al eens in de Weekendcommissie heeft gezeten en zij 

enthousiast is over het opzetten van een mooi congres. Lott is enthousiast en om 

deze commissies in goede banen te leiden.  

 

Penningmeester 

Luuk neemt komend jaar de functie van penningmeester op zich. De 

Sponsorcomissie en de Battlecommissie vallen onder zijn leiding. Dit past goed bij 

hem, omdat hij vorig jaar als commissiehoofd van de Weekendcommissie ervaring 

heeft opgedaan met het leiden van een commissie. Luuk heeft veel zin om er een 

geslaagd jaar van te maken. 

 

Secretaris 

Britt vervult het aankomende jaar de functie van secretaris. De secretaris heeft dit 

jaar de leiding over de Mediacommissie. Deze commissie past goed bij Britt omdat 

ze erg creatief is. Zij zal haar best doen om vol enthousiasme deze commissie in 
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goede banen te leiden. Daarnaast is Britt uitermate geschikt voor de overige taken 

die bij de functie komen kijken wegens haar gestructureerde werkhouding. 

 

Coördinator Formele Activiteiten 

Niek neemt het aankomende jaar de functie van coördinator formele activiteiten op 

zich. De coördinator formele activiteiten gaat de Reiscommissie en de 

Excursiecommissie leiden. Door Nieks ervaring met het organiseren van 

evenementen is hij zeker geschikt om met beide commissies succesvolle activiteiten 

neer te zetten. 

 

Coördinator Informele Activiteiten 

Christa vervult het aankomende jaar de functie van coördinator informele activiteiten. 

De coördinator informele activiteiten zal dit jaar de Feest- en Borrelcommissie, de 

Introductiecommissie en de Eetcommissie leiden. Christa is zeer geschikt om deze 

commissies te leiden omdat ze al gedreven lid van de Feest- en Borrelcommissie en 

de Introductiecommissie is geweest. Zij weet daarom als geen ander hoe zij zowel 

feesten als borrels organiseert. 

 

6.3 De invulling van commissies  

In deze paragraaf worden alle commissies van studievereniging Mycelium 

achtereenvolgens besproken. Per commissie wordt er besproken wat de taken en 

verantwoordelijkheden zijn van de desbetreffende commissie en wordt het aantal 

actieve leden per commissie beargumenteerd. 

 

Battlecommissie 

De Battlecommissie is verantwoordelijk voor sport- en spelgerelateerde activiteiten, 

met een focus op het competitie element. Denk hierbij aan beerpongtoernooien, 

pubquizzes en droppings. Deze commissie zal uit ongeveer zes leden bestaan 

inclusief de penningmeester. 

 

Eetcommissie 

De Eetcommissie organiseert onder andere het jaarlijkse kerstdiner en de 

docentenlunch. Ook organiseren ze de afsluitende activiteit van het jaar: de 

eindactiviteit. Verder zal, mits het mogelijk is en er animo voor is, de Eetcommissie in 
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actie komen in combinatie met activiteiten van andere commissies. Twee jaar 

geleden ging dit samen met de Mediacommissie voor Mycinema. Dit jaar zal de 

commissie bestaan uit ongeveer vijf leden, inclusief de coördinator informele 

activiteiten.  

 

Excursiecommissie 

De Excursiecommissie organiseert studiegerelateerde activiteiten en excursies voor 

de leden van Mycelium. De Dag van de Toekomst is hiervan de grootste activiteit. 

Aankomend jaar worden er nieuwe activiteiten en excursies door de 

excursiecommissie georganiseerd. Leden kunnen ook professionaliseringspunten 

halen door naar de activiteiten te komen die de excursiecommissie organiseert. De 

commissie zal dit jaar bestaan uit ongeveer vijf leden, inclusief de coördinator 

formele activiteiten.  

 

Feest- en Borrelcommissie 

De Feest- en Borrelcommissie wordt aan het begin van dit jaar weer opgezet, mits de 

huidige coronamaatregelen dit toelaten. Wanneer deze is opgezet zal de Feest- en 

Borrelcommissie zoals elk jaar verantwoordelijk zijn voor de organisatie en het 

verloop van alle feesten en borrels van Mycelium. Onder de feesten van Mycelium 

vallen ook de Open CW’s, de BaMyPo’s, de Inglorious-feesten, de S-Cape, het gala 

en Mengelmoes. We streven ernaar de commissieleden voor de verschillende 

feesten de afgevaardigde te laten zijn namens Mycelium. Indien er geen perspectief 

is op feesten en borrels in verband met Covid-19, wordt er gekeken naar de 

mogelijkheid om de Feest- en Borrelcommissie om te zetten naar de D1sco. Dit 

gebeurt uiteraard in overleg met de commissieleden. De Feest- en Borrelcommissie 

zal bestaan uit ongeveer acht leden inclusief de Coördinator Informele Activiteiten. 

 

Freemredactie 

De Freemredactie is verantwoordelijk voor het onafhankelijke blad Freem. Deze 

redactie is opgedeeld in een tekstredactie en een beeldredactie. Samen zorgen deze 

voor het volledige productieproces van de Freem. De Freemredactie staat onder 

leiding van de hoofdredacteur Marieke Smid en in overleg met haar zal de verdere 

indeling van deze commissie bepaald worden. Het ligt echter vast dat de commissie 

uit minimaal 6 en maximaal 16 redactieleden zal bestaan. 



20 
 

Introductiecommissie 

De Introductiecommissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse introductieweek. Deze 

introductie is van groot belang voor de aanstaande eerstejaarsstudenten en pre-

masters om een voorproefje krijgen van het studentenleven bij 

Communicatiewetenschap, in Nijmegen en bij Mycelium. Daarnaast dient de 

introductie als manier voor eerstejaars om andere studenten te leren kennen. De 

commissie zal dit jaar bestaan uit negen leden, inclusief de coördinator informele 

activiteiten.  

 

Mediacommissie 

De Mediacommissie verzorgt de posters, flyers en banners van Mycelium activiteiten. 

Verder zijn de leden binnen de commissie verantwoordelijk voor het verzorgen van 

de maandposter en -banner, de commissieposters voor op de Myceliumkamer, het 

reisboekje en het smoelenboek. Twee jaar geleden heeft de Mediacommissie voor 

het eerst een fysieke activiteit georganiseerd: Mycinema. Deze activiteit zal worden 

voortgezet aankomend jaar, mits de coronamaatregelen dit toelaten. Naar deze 

kwaliteiten zullen gevraagd worden bij het inschrijfformulier op de commissiemarkt. 

De Mediacommissie zal bestaan uit ongeveer zes leden, inclusief de secretaris. 

 

Congrescommissie 

Mycelium en Babylon (studievereniging van Communicatie- en 

Informatiewetenschappen) organiseren jaarlijks een congres voor iedereen die zich 

bezighoudt met communicatie. Tijdens het congres zullen er verschillende plenaire- 

en workshopsessies zijn waarbij er sprekers zijn uit het bedrijfsleven en uit de 

wetenschap. Dit jaar zal de commissie bestaan uit ongeveer vier Myceliumleden, 

inclusief de voorzitter. 

 

Reiscommissie 

Ieder jaar wordt er door leden van Mycelium een studiereis georganiseerd naar een 

buitenlandse bestemming. Deze reis omvat één week waarin de bestemming wordt 

verkend en er excursies plaatsvinden naar bedrijven, universiteiten en/of de 

Nederlandse ambassade in dat land. De commissie zal dit jaar bestaan uit ongeveer 

zes leden, inclusief de coördinator formele activiteiten. 
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Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het regelen en onderhouden van 

sponsoren voor de studievereniging. Wij streven naar drie leden in de commissie, 

inclusief de penningmeester. 

 

Weekendcommissie 

De Weekendcommissie is verantwoordelijk voor het ledenweekend van Mycelium in 

het najaar van 2022. Dit is een driedaags weekend waarbij er verschillende spellen 

en andere niet-studiegerelateerde activiteiten plaatsvinden. De commissie is 

verantwoordelijk voor het hele weekend en zij zullen dus ook het aanspreekpunt zijn. 

Zij moeten een geschikte accommodatie, vervoer, een programma dat aansluit op 

een thema en voor eten en drinken zorgen. Daarnaast is het van belang dat er 

tenminste één commissielid per avond een nuchterheidsdienst heeft om te kunnen 

helpen bij eventuele ongelukken. De Weekendcommissie zal uit ongeveer zes leden 

bestaan inclusief de voorzitter. 

 

6.4 De leden van de Raad van Advies 

De Raad van Advies vormt een belangrijk onderdeel van Mycelium, met name voor 

het bestuur. De Raad van Advies is het adviesorgaan van het bestuur. Deze bestaat 

uit oud-bestuursleden van Mycelium, waaronder bij voorkeur minstens een voorzitter 

en een penningmeester. Daarnaast mag de Raad van Advies worden aangevuld met 

één essentieel geacht lid zonder bestuurservaring. De Raad van Advies biedt 

ondersteuning aan het bestuur waar nodig. Dit orgaan bestaat voornamelijk uit oud-

bestuursleden die op basis van hun ervaringen het gevoerde beleid controleren en 

kritisch bekijken.  

 

De Raad van Advies zal dit jaar bestaan uit: 

Eveline de Boer (Voorzitter 30e bestuur) 

Friso Berenpas (Penningmeester 32e bestuur) 

Milou Braat (Secretaris 32e bestuur) 

Max Nijhof (Coördinator Formele Activiteiten 29e bestuur) 

Sophie van Tegelen (Coördinator Informele Activiteiten 31e bestuur) 

Serena Daalmans (Vakgroep Communicatiewetenschap) 
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Wij hebben gekozen voor leden uit verschillende besturen om een gevarieerde groep 

te krijgen. Omdat sommigen langer en anderen juist korter bij Mycelium zitten, hopen 

we op advies vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast hebben we een bewuste 

keuze gemaakt om bestuursleden van voor, tijdens en na de start van de Covid-19 

pandemie te vragen voor de Raad van Advies. Op welke manier Covid-19 dit jaar 

een rol gaat spelen is nog niet duidelijk. Daarom kunnen we de expertise van alle 

leden binnen de Raad van Advies goed gebruiken. Iedere functie wordt vervuld door 

één lid van de raad, zodat ieder bestuurslid iemand heeft om zijn of haar 

functiespecifieke vragen aan te stellen. 

 

7. Samenwerking 

Komend jaar wordt een leuk en druk jaar, waarin we als bestuursleden regelmatig 

samen zullen zijn. We hebben hier erg veel zin in en gaan er vol vertrouwen 

tegenaan. Voor dit jaar kenden wij elkaar al, dus we weten wat we aan elkaar 

hebben en we zijn goed op elkaar ingespeeld. Desondanks zullen we elkaar nog 

beter leren kennen. Dit kan gepaard gaan met spanningen als je veel met elkaar 

optrekt. Bij deze eventuele spanningen streven wij ernaar om alles bespreekbaar te 

maken en de rust in het bestuur te bewaren. Hierdoor zullen er geen onnodige 

discussies ontstaan die het besturen in de weg kunnen zitten. Wij zullen dit jaar 

namelijk een gezamenlijk front vormen dat dezelfde visie uitspreekt en uitstraalt naar 

de leden. Hiervoor moeten we op elkaar kunnen vertrouwen en op één lijn zitten.  

Niek gaat een druk jaar tegemoet, namelijk het tweede bachelorjaar. Om de 

druk te verlichten schuift hij een aantal vakken vooruit. Luuk, Britt en Christa 

beginnen aan hun derde bachelorjaar. Ze volgen ieder een aantal vakken uit dit jaar. 

De bachelorscriptie en stage schuiven ze vooruit. Lott gaat een relatief rustiger jaar 

in wat betreft studiedruk. Ze volgt komend jaar een aantal keuzevakken. We zien in 

dat het soms lastig is om een bestuursjaar te combineren met de studie en een 

privéleven. Daarom zullen we inspelen op elkaars planning en altijd voor een ander 

klaarstaan.  

 We zetten alles op alles om onze leden op hun gemak te stellen en zich thuis 

te laten voelen bij Mycelium. We streven ernaar om er een topjaar voor ons als 

bestuur van te maken, maar bovenal voor alle (nieuwe) leden. Die willen wij 

stimuleren en motiveren om er gezamenlijk een uniek jaar van te maken waar we 

nog lang met plezier op zullen terugkijken. Samen zullen we doen waar de 
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vereniging het best in is: plezier maken met elkaar en herinneringen voor het leven 

creëren. 

 

Namens het kandidaatsbestuur van 2021-2022,  

Lott Fransen 

Kandidaatsvoorzitter 33e bestuur der Studievereniging Mycelium 

 


