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Voorwoord 

Met trots presenteren wij het beleidsplan van het 34e bestuur der Studievereniging 

Mycelium. Wij zijn aankomend tweede-, derde- en vijfdejaarsstudenten die staan te 

trappelen om aankomend collegejaar in goede banen te leiden. Afgelopen maanden 

hebben we veel met elkaar vergaderd om tot dit beleidsplan te komen. Grote en 

kleine veranderingen zullen plaats gaan vinden. Als bestuur staan wij met 200% 

achter elke verandering en zullen we flexibel samenwerken voor het beste resultaat. 

 Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. In 2018 ontmoette ik op het 

Stationsplein in Nijmegen mijn introductiegroep van Communicatiewetenschap. Een 

tikkeltje gespannen, maar ik werd met open armen ontvangen. Daar ontstond voor 

mij de liefde voor Mycelium. Allemaal lieve mensen die warm, sociaal, enthousiast, 

open en respectvol zijn voor en met elkaar. De kracht van onze vereniging. Elk jaar 

komen daar weer prachtige en unieke mensen bij waarmee vriendschappen worden 

gesloten. Zelfs in coronatijd wist Mycelium er voor de leden te zijn. De online 

activiteiten waren een lichtpuntje op de dagen thuis. Hoe fijn dat we die nu weer 

volledig fysiek kunnen doorzetten! Dit kan natuurlijk niet zonder de hulp van onze 

geliefde leden. 

 In mijn eerste jaar heb ik de serieuze kant van Mycelium mogen ontdekken via 

de Excursiecommissie. Contact opnemen met bedrijven en toffe sprekers benaderen 

voor gave excursies. In mijn derde jaar heb ik als commissiehoofd de 

eerstejaarscommissie mogen leiden. Een nieuwe commissie met veel vrijheid qua 

invulling. Dit was uitdagend waardoor er super toffe en unieke activiteiten zijn 

georganiseerd. In mijn vierde jaar was ik actief lid in de Eetcommissie, daar bleven 

de buikjes van Mycelium goed gevuld. Afgelopen jaren ben ik Mycelium steeds beter 

gaan leren kennen. Met de nodige ervaring binnen Mycelium op zak ga ik vol goede 

moed mijn bestuursjaar tegemoet. 

 Deze taak kan ik natuurlijk niet vervullen zonder mijn fantastische 

bestuursgenoten. Karsten en Sophie, aankomend tweedejaarsstudenten, kunnen vol 

enthousiasme met een frisse blik makkelijk een nieuw perspectief op Mycelium 

werpen. Iris en Greet, aankomend derdejaars, hebben de nodige ervaring in 

verschillende commissies en hebben zich afgelopen jaren bewezen met hun briljante 

structurele organisatie vaardigheden. We hebben het gevoel dat we nu al een enorm 

sterke band met elkaar hebben. We kunnen op elkaar bouwen en we gaan 

aankomend jaar leren hoe we het beste kunnen samenwerken en kwaliteiten bij 
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elkaar naar boven kunnen halen.  

 Wij hopen aankomend jaar ons enthousiasme en onze passie voor Mycelium 

over te dragen aan de leden. Mycelium heeft ons de afgelopen jaren allemaal sociale 

vaardigheden, veel plezier, vrienden en vakgerichte kennis opgeleverd. Dit gunnen 

wij eenieder om te ervaren. Om dit na te streven hebben we doelen opgesteld die in 

dit beleidsplan staan geschreven. We zijn met z’n vijven vastberaden om onze 

plannen zo goed mogelijk uit te voeren. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk een fantastisch 

jaar worden met en door de Myceliumleden. Samen gaan we een top studententijd 

beleven!  

Namens het 34e kandidaatsbestuur der Studievereniging Mycelium, 

Laurelle Spaas 

Kandidaatvoorzitter 
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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 450 bachelor- en masterstudenten. De vereniging telt ongeveer 

424 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 collegejaar.  Wij willen ons volgend 

jaar allereerst focussen op de toegankelijkheid van de vereniging. Dit zal zich uiten in 

ruimere openingstijden van de Myceliumkamer (Myka) van 12:00 - 15:00 uur. Daarbij 

willen we een leenservice aanbieden in de Myka en meer activiteiten organiseren in- 

en nabij de Myka. Een enorme toevoeging aan de toegankelijkheid zou de Mycelium-

app zijn. Hier proberen wij dit jaar werkelijkheid van te maken.    

Ten tweede willen wij ons focussen op de nieuwe commissies. Hiermee doelen wij 

op de Smoelencommissie, Mediacommissie, Podcastcommissie en 

Lustrumcommissie. Deze commissies zullen dit jaar (opnieuw) worden opgezet. 

  Ten derde is ons doel om meer studie-informatie aan te bieden. Hierbij willen 

wij kijken naar de verouderde samenvattingen op de website, informatie op de 

website en bewustwording van het al beschikbare aanbod. Verder zetten wij een 

aantal beleidspunten van voorgaande besturen voort, omdat wij deze doelen zowel 

treffend en breed van aard vinden en belangrijk om voort te zetten. Dit geldt voor de 

volgende punten: digitalisering en studentenwelzijn. Bij digitalisering willen wij nog 
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verder werken aan de inschrijvingen via de site en de sociale media. Bij 

studentenwelzijn willen wij verder werken aan een draaiboek voor regelingen bij 

ongewenst gedrag. 

          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 

Drieëndertig jaar geleden zat 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 

dat het een studievereniging, hetgeen in het informele circuit leeft, vertegenwoordigt 

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



8 
 

          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 

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 in paragraaf 3.2 ingegaan 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 

groot belang dat met al deze partijen een goede relatie wordt onderhouden, om tot 

een succesvolle eventuele samenwerking te komen. 
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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 vereniging  

Mycelium is een actieve vereniging waarbinnen een gezellige en fijne sfeer heerst. 

Het sociale contact tussen de studenten, docenten en het bestuur verloopt soepel. 

Studenten van verschillende jaarlagen hebben onderling ook goed contact met 

elkaar. Deze fijne, gemoedelijke en gezellige sfeer binnen de vereniging vinden wij 

de sterkste eigenschap van Mycelium en die willen wij graag behouden en 

versterken.  

Actieve deelname leden 

De leden zijn actief binnen de vereniging en dat is op twee manieren zichtbaar. Er 

melden zich meer leden aan om in een commissie te komen dan dat er plekken te 

verdelen zijn. Daarnaast schrijven veel leden zich in voor georganiseerde activiteiten. 

Het aantal actieve leden vinden wij een sterk punt en wij hopen aankomend jaar de 

leden nog meer te enthousiasmeren om zich in te schrijven voor commissies en 

activiteiten.  

Digitalisering 

Afgelopen jaar is er een grote slag gemaakt in het digitaliseren en bijhouden van de 

website en sociale media. Dit draagt bij aan het visitekaartje van Mycelium en de 

online interactie tussen de leden. Aankomend jaar hopen wij het gebruik van de 

website en sociale media nog meer uit te breiden. De website met meer 

studiegerelateerde informatie en via sociale media willen we het contact tussen leden 

nog toegankelijker maken door meer interactie elementen toe te voegen.  
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3.2.2 Weaknesses 

Whooby  

Naast Facebookevenementen is het afgelopen jaar de app Whooby gebruikt. Via 

deze app kunnen leden aangeven of ze aanwezig zijn bij een activiteit. De leden 

waren hier afgelopen jaar niet enthousiast over waardoor afgelopen jaar Whooby 

geen succes was. Aankomend jaar willen we Whooby stopzetten en op zoek gaan 

naar een geschikte oplossing. 

Toegankelijkheid Myka 

Studenten kunnen dagelijks van 12:15 - 13:30 terecht op de Myceliumkamer (Myka) 

voor vragen maar zeker ook voor een gezellig praatje. Een kleiner select groepje 

maakt hier vaak gebruik van waardoor dezelfde mensen er te vinden zijn. Dit is 

gezellig maar dit kan er ook voor zorgen dat andere mensen minder geneigd zijn om 

even binnen te lopen. Aankomend jaar willen we de Myka aantrekkelijk maken voor 

alle leden om zich daar meer dan welkom te voelen.  

Betrokkenheid (pre-)masterstudenten laag 

Het aantal actieve leden in commissies en aanwezigheid bij activiteiten van (pre)-

masterstudenten ligt erg laag. Afgelopen jaar is met een specifieke (pre)-

masterstudenten bierproeverij activiteit gebleken dat het animo bijna nul was. De 

(pre)-masterstudenten willen we graag meer betrekken bij de vereniging maar ze zijn 

zelf niet zo actief op zoek naar de aansluiting bij Mycelium in vergelijking met de 

bachelorstudenten. Om de (pre)-masterstudenten meer te betrekken bij Mycelium 

willen we ze meer enthousiasmeren en peilen aan welke activiteiten zij behoefte 

hebben. Daarnaast denken we de (pre)-masterstudenten het beste te kunnen 

bereiken via bekende masterstudenten die hiervoor de bachelor 

communicatiewetenschap hebben gedaan. Zij kunnen hun mede(pre)-

masterstudenten aansporen en enthousiasmeren tot deelname aan activiteiten.  

 

3.2.3. Opportunities 

Mycelium App 

Een digitale toevoeging die we dit jaar graag zouden doorvoeren is het ontwikkelen 

van de Mycelium App. De app zou van toegevoegde waarde zijn en om Mycelium 

toegankelijker te maken. Wij denken aan functies zoals een agenda, inschrijvingen 

van activiteiten, aanwezigheid bij activiteiten als vervanging van Whooby, of de Myka 
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open of dicht is, informatie over Mycelium en actieve leden in de commissies. Het 

ontwikkelen van de app is erg kostbaar dus we streven naar het verder onderzoeken 

van de mogelijkheden van de Mycelium app.  

Buddy project 

Het initiatief van het buddysysteem is goed maar het heeft nog ontzettend veel 

potentie om te verbeteren. De aanwezigheid van studenten bij buddymeetings was 

afgelopen jaar laag omdat ze het ongemakkelijk vonden en weinig medestudenten 

kenden. Om dit op te lossen gaan de buddy’s veel meer privé contact leggen met 

hun eerstejaarsstudenten. De buddy’s worden aangemoedigd om zeker de eerste 

twee maanden intensief contact te leggen met de eerstejaars om te vragen hoe het 

met ze gaat. Daarnaast kunnen de buddy’s ook de eerstejaars aanmoedigen om 

eens langs de Myka te komen voor sociaal contact of een activiteit van Mycelium te 

bezoeken. De buddy’s en eerstejaars worden ook gemixt zodat ze een andere groep 

krijgen dan hun introductiegroep. Dit draagt hopelijk bij aan het toegankelijker maken 

van Mycelium en bevordert het sociaal contact.  

 

3.2.4 Threats 

Afwijzen actieve leden 

De vele aanmeldingen voor commissies betekenen helaas ook dat we leden niet in 

een commissie kunnen plaatsen wegens te weinig plekken. Leden die zijn 

afgewezen kunnen zich hierdoor minder betrokken voelen bij de vereniging. Dit is erg 

jammer, maar we streven ernaar om de afgewezen leden te enthousiasmeren om 

wel actief te blijven binnen de vereniging zodat ze zich gaan inschrijven voor 

activiteiten door de activiteiten meer te promoten. Een oplossing die we willen gaan 

toepassen is om meer ruimte te creëren voor actieve leden. Afgelopen jaar is 

gebleken dat de mediacommissie overbelast was met werk. Dit jaar willen we een 

nieuwe commissie opzetten: de SmoCo oftewel de Smoelencommissie. Hiermee 

nemen we de werkdruk van de Mediacommissie af en is er meer ruimte voor actieve 

leden. Daarnaast zijn er al twee seizoenen gemaakt van de Mycelium Podcast. Tot 

nu toe was de podcast onafhankelijk van Mycelium waardoor er leden in podcast 

zitten én in andere commissies. Zij krijgen dus twee keer de kans terwijl andere 

leden geen kans krijgen om bij een commissie actief te zijn. Om de huidige leden in 

de podcastcommissie niet te benadelen met een kortere actieve periode, willen we 
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vanaf september 2023 een commissie maken van de podcast: de PoCo, oftewel de 

PodcastCommissie. De PoCo blijft onafhankelijk van het bestuur, net zoals de 

Freem, en krijgt dus een eindredacteur. De commissie zal starten in september 2023 

Door de PoCo is er nog meer ruimte voor actieve leden en deze commissies sluiten 

mooi aan in het werkveld van onze opleiding.  

 

Stamkroeg Groots  

Vorig jaar is Café Groots de stamkroeg geworden van Mycelium. Afgelopen jaar 

heeft Café Groots veel boetes gekregen voor geluidsoverlast. Hierdoor werd de 

muziek gedurende het jaar steeds zachter gezet bij de borrels. Dit was niet 

bevorderlijk voor de sfeer tijdens de borrels, want leden waren ontevreden over de 

zachte muziek. Daarnaast ligt Groots verder weg van andere kroegen, is vaker dicht 

en is qua oppervlakte vrij groot. Afgelopen jaar is de aanwezigheid van leden bij de 

borrels door het jaar heen door bovenstaande genoemde factoren steeds meer 

afgenomen. Na een goed gesprek met Café Groots en het aanbod van Café Tappers 

is er een nieuw contract opgesteld. Café Tappers wordt de nieuwe stamkroeg van 

Mycelium. Café Tappers ligt centraal gelegen en biedt meer mogelijkheden tot het 

organiseren van borrels en activiteiten zoals samen sportwedstrijden bekijken, 

quizzen en drank proeverijen. Ook heeft Café Tappers geen last van boetes voor 

geluidsoverlast waardoor de muziek hard kan. Dit is belangrijk voor de leden is 

gebleken. 

 

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 de toegankelijkheid van de vereniging. Hiervoor willen 

we de Myka langer open houden en een vertrouwde omgeving maken door meer 

activiteiten op de Myka te organiseren, een leenservice aan te bieden en een 

Mycelium app te ontwikkelen. Daarnaast komt er meer ruimte voor actieve leden 

door het opstellen van twee nieuwe commissies: de Smoelencommissie en de 

Podcastcommissie. Tevens streven we ernaar om de website van Mycelium te 

verrijken met meer studiegericht materiaal voor de leden. Er wordt nagestreefd om 

de samenvattingen te actualiseren en meer informatie beschikbaar te stellen over 
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Mycelium, communicatiewetenschap, docenten en contactgegevens op de website. 

Verder worden in deze paragraaf de doelen meegenomen van afgelopen jaren waar 

wij verder mee aan de slag willen gaan. We willen graag dat online inschrijven voor 

activiteiten blijft. Daarnaast streven we ernaar het inschrijven mogelijk uit te breiden 

met aanwezigheidsmeldingen op de website. Studentenwelzijn willen we graag 

verder uitbreiden met een draaiboek voor ongewenst gedrag, de 

vertrouwenscontactpersonen actiever voorstellen en de gedragscode bewuster laten 

lezen aan de leden. Deze doelen staan onder het kopje ‘Continuïteit’.  

 

4.1 Toegankelijkheid Mycelium 

Ons eerste beleidsdoel heeft betrekking op het vergroten van de toegankelijkheid 

van Mycelium. Dit beleidsdoel bestaat uit drie onderdelen: activiteiten Myka, 

leenservice Myka en de Mycelium app.  

 

4.1.1 Activiteiten Myka 

Ons eerste beleidsdoel is Mycelium toegankelijker maken voor de leden. Ondanks 

dat Mycelium al veel actieve leden kent, denken wij dat we de vereniging nog opener 

kunnen maken, waardoor leden zich sneller welkom voelen. Dit beleidsdoel zit in alle 

beleidsdoelen verder verweven, maar een concrete omgeving waar dit gevoel van 

openheid kan worden vergroot is op de Myka. De Myka is elke dag geopend van 

12:15 - 13:30. We willen de Myka langer openhouden per dag. We streven ernaar 

om de Myka dagelijks van 12.00-15.00 uur open te houden. We streven naar vaste 

openingstijden om de leden een houvast te geven en het daarmee overzichtelijk te 

houden. Daarnaast we willen de Myka dan meer gaan promoten. Via sociale media 

willen we aan de leden vaker laten weten als het gezellig is op de Myka. Ook willen 

we de leden vaker naar de Myka trekken door middel van kleine activiteiten of 

aanbiedingen zoals ‘kom gezellig een koekje eten’.  

 

4.1.2 Leenservice Myka 

Naast dat we de Myka meer willen promoten, willen we de Myka ook toegankelijker 

voor de leden maken door het aanbieden van een leenservice. Wij denken hierbij 

aan het lenen van producten zoals een volleybal, een kleedje om te chillen voor 

Maria Montessori of gebruiksgemakken tijdens het studeren zoals opladers en 
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rekenmachines. In de Common Ground zien wij ook meer potentie om leden daar 

gezellig te laten chillen of een potje tafelvoetbal te laten spelen. Dit vergroot hopelijk 

de sociale interactie tussen de leden van Mycelium.  

 

4.1.3 Mycelium App 

Een digitale toevoeging die we dit jaar graag zouden doorvoeren is het ontwikkelen 

van de Mycelium App. De app kan voor veel praktische oplossingen zorgen en 

Mycelium toegankelijker maken. In de app kan een activiteiten agenda komen te 

staan. Zo kunnen de leden makkelijk opzoeken welke activiteiten gepland zijn en zich 

inschrijven. Daarnaast zouden ze in de app ook makkelijk kunnen aangeven of ze 

zich hebben aangemeld voor een activiteit. Als andere leden zien welke leden gaan, 

kan dit de leden bevorderen om zichzelf ook aan te melden. In de app kan ook meer 

informatie te vinden zijn over wat Mycelium is, wie de actieve leden per commissie 

zijn, wie het bestuur is en kunnen eventueel zelfs de docenten zich voorstellen. Een 

mooie bijkomstigheid van de app zou kunnen zijn dat we een pagina maken waarin 

het bestuur kan aangeven of de Myka open of dicht is. Zo kunnen leden direct zien of 

er iemand aanwezig is en of het nut heeft om even gezellig binnen te lopen. De app 

draagt zo hopelijk bij aan praktische informatiegeving en stimuleert het sociaal 

contact. In de ontwikkeling van de app zit veel tijd en geld waardoor het nog 

onduidelijk is of het dit jaar haalbaar is. We streven ernaar om ons te verdiepen in de 

verschillende mogelijkheden van de ontwikkeling van de Mycelium app.  

 

4.2 Nieuwe commissies 

Ons tweede beleidsdoel is het opzetten van nieuwe commissies en het vernieuwen 

van de Mediaco. Dit beleidsdoel bestaat uit 4 delen: de Smoelencommissie, 

Mediacommissie, de Podcastcommissie en de Lustrumcommissie.  

 

4.2.1 Smoelencommissie 

Afgelopen jaren is door de mediacommissie aangegeven dat de werkdruk binnen de 

commissie te hoog was. De mediacommissie wil vernieuwend werk van hoge 

kwaliteit afleveren. Met het smoelenboek erbij werd de werkdruk te hoog waardoor 

andere taken niet de aandacht kregen die ze verdienden. Om meer ruimte te creëren 

voor actieve leden en de werkdruk van de mediacommissie te verlagen, wordt er de 
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nieuwe commissie: SmoCo, oftewel Smoelencommissie opgesteld. De 

Smoelencommissie gaat onder leiding van de secretaris het smoelenboek (jaarboek) 

maken. Voor het smoelenboek komt er meer tijd en aandacht vrij waardoor het 

smoelenboek qua inhoud uitgebreid kan worden. In de eerste maanden heeft de 

Smoelencommissie het relatief rustig waardoor ze nog meer taken op zich kunnen 

nemen. Hierbij denken wij aan taken zoals de commissieposters maken. 

 

4.2.2 Mediacommissie 

Met de komst van de smoelencommissie, wordt de inhoud van de mediacommissie 

aangepast. Voorgaande jaren had de mediacommissie de voornaamste taken om het 

smoelenboek, de commissieposters, banners en reisboekje te maken. Het 

smoelenboek wordt vanaf nu door de smoelencommissie gemaakt. De 

mediacommissie krijgt zo meer ruimte voor de overige taken. De mediacommissie 

krijgt zo ook meer ruimte om zich verder te ontwikkelen in het maken van de huidige 

taken zoals de banners, gifjes, reels, het reisboekje en de introductieboekje. 

Daarnaast streven we ernaar dat de mediacommissie aftermovies gaat maken van 

de introductieweek, de reis, het ledenweekend en diesweek. 

 

4.2.3 Podcastcommissie 

Sinds 2021 heeft Mycelium een podcast. Het is een podcast door en voor Mycelium 

studenten. De podcast heeft twee seizoenen gedraaid en is onafhankelijk van 

Mycelium. Vanaf september 2023 zouden we de podcast graag onder Mycelium 

willen toevoegen met de PoCo, oftewel de Podcastcommissie. De PoCo gaat niet al 

van start in september 2022 omdat het huidige team van podcastmakers de podcast 

sowieso tot winter 2022 maken. Om ervoor te zorgen dat vanaf september 2023 de 

PoCo kan starten vinden er in de eind 2022 sollicitaties plaats voor een nieuwe groep 

podcastmakers. Zij zullen de podcast opnemen tot september 2023 waarna 

vervolgens er 5 nieuwe podcastmakers gekozen worden en daarmee de éérste 

PoCo-leden gekozen worden die vanaf september 2023 aan de slag gaan. De 

podcast blijft onafhankelijk en krijgt een eindredacteur. Door van de podcast een 

commissie te maken, creëren we meer ruimte voor actieve leden om zich aan te 

melden bij een commissie. De leden van de podcast mogen dan niet ook nog 

onderdeel zijn van andere commissies, wat nu wel het geval is. Dit zorgt voor een 
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eerlijke verdeling van actieve leden in commissies. De podcastcommissie vinden wij 

een actuele passende commissie en een mooie toevoeging gezien onze opleiding. 

Het bestuur draagt wel een controlerende functie op de podcast door deze alvorens 

te luisteren voordat deze online komt te staan.  

 

4.2.4. Lustrumcommissie 

Om de vijf jaar heeft Mycelium een lustrumjaar. Het aankomende lustrumjaar van 

Mycelium zal in het collegejaar 2023-2024 vallen. De lustrumcommissie wordt een 

jaar van tevoren opgesteld zodat ze verschillende activiteiten kunnen voorbereiden. 

Dit jaar wordt de lustrumcommissie dus weer opgesteld om onder andere een 

lustrumgala, lustrumreis en de lustrumweek te organiseren. Ook zorgt de 

lustrumcommissie voor een overkoepelend thema, lustrummerchendaise en een 

lustrumlied. 

 

4.3 Meer studie-informatie aanbod 

Ons derde beleidsdoel gaat over meer studiegerelateerde informatie aanbieden aan 

de leden. Dit is onderverdeeld in het meer aanbieden van een groter aantal 

samenvattingen en het bieden van meer en duidelijkere informatie op de website. 

 

4.3.1 Samenvattingen 

Op de website staan erg verouderde samenvattingen van verschillende vakken. We 

willen voor de leden up-to-date samenvattingen aanbieden die hen kunnen 

ondersteunen tijdens de opleiding. Leden zouden hun medestudenten kunnen 

helpen door het willen delen van hun samenvattingen door die vervolgens op de 

website te laten plaatsen.  

 

4.3.2 Informatie website 

De website biedt ruimte om meer informatie aan te bieden over de opleiding 

communicatiewetenschap. Informatie over de opleiding is met name op de Radboud 

Universiteit website te vinden. Op de website van de universiteit staat geen 

doorkoppeling naar Mycelium. Dit is iets wat wij dit jaar graag willen realiseren. Om 

het contact tussen studenten en docenten te ondersteunen zou er op onze eigen 

website ook meer informatie over de verschillende docenten binnen 
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communicatiewetenschap kunnen worden getoond. Op de website is momenteel 

onder het kopje ‘overige organen’ een duidelijk overzicht met verschillende 

studentbegeleiders. Dit is een erg belangrijk kopje met nuttige informatie! De meeste 

studenten maken echter geen gebruik van deze informatie omdat ze niet weten dat 

het daar te vinden is. We willen kijken naar hoe we dit kopje duidelijker kunnen 

weergeven op de website om er meer aandacht voor te genereren. Ook zouden we 

de leden willen helpen door meer bewustzijn te genereren voor de vacatures die op 

website staan. Eventueel willen we de website uitbreiden met meer informatie over 

vakken en keuzeruimtes binnen en buiten Communicatiewetenschap.  

 

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 doelen digitalisering 

en studentenwelzijn komen aan bod en die willen wij graag onderhouden en 

versterken.  

 

4.4.1 Digitalisering 

Het 33e bestuur der Mycelium heeft veel vooruitgang geboekt in het actiever inzetten 

van sociale media. Ook hebben ze de huisstijl mooi aangepast en meer doorgevoerd 

in verschillende sociale media en website uitingen wat bijdraagt aan het visitekaartje 

van Mycelium. We vinden het belangrijk om sociale media goed bij te houden omdat 

dit bijdraagt aan informatie overdracht en sociale interactie. Daarnaast hebben de 

inschrijvingen van activiteiten dit jaar online plaatsgevonden via de website. Dit willen 

we voortzetten behalve voor de reisinschrijving, die blijft traditioneel fysiek. We 

vinden het namelijk belangrijk om de leden fysiek te zien bij de reisinschrijving 

aangezien hierdoor het inschrijven soepeler verloopt. Whooby schaffen we af. 

Mogelijk vinden we een oplossing via de website en de toekomstige app waar de 

leden na inschrijving van activiteiten kunnen inzien wie zich hebben aangemeld voor 

de activiteit.  

 

4.4.2 Studentenwelzijn  

Het afgelopen studiejaar heeft Mycelium twee vertrouwenscontactpersonen 

aangesteld. Wij hechten veel belang aan dat studenten terecht kunnen met allerlei 
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soorten problemen losstaand van het bestuur. De vertrouwenscontactpersonen 

behouden we graag. We streven ernaar om studenten bewuster te maken van het 

bestaan van de vertrouwenscontactpersonen middels presentaties tijdens colleges 

en informatie te delen via sociale media. Daarnaast willen wij een extra draaiboek 

opstellen met een aanpak als er ongewenst gedrag plaatsvindt binnen de vereniging. 

Wanneer een student zich aanmeldt bij Mycelium gaat het lid akkoord met het 

huishoudelijk reglement en de gedragscode. Een lid moet zich houden aan het 

huishoudelijk reglement en de gedragscode maar de gedragscode is preventief van 

aard. Wij zouden graag een draaiboek willen maken met een concrete aanpak bij 

ongewenst gedrag. Aan het begin van het studiejaar willen we graag collegepraatjes 

geven aan studenten over de verschillende mogelijkheden binnen studentenwelzijn. 

Wij vinden het belangrijk dat hierin vertrouwenscontactpersonen, studiemaatje, het 

huishoudelijk reglement en gedragscode de aandacht krijgen. Dit draagt bij aan 

bewustwording van de mogelijkheden binnen het studentenwelzijn en zo wordt 

naleving van de gedragscode gestimuleerd.  

 

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 

ledenvergaderingen goed verlopen. Daarnaast zal de voorzitter toezicht houden over 

alle bestuurstaken. De voorzitter valt dan ook in waar nodig. Bovendien is de 
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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 en is ze commissielid bij de Lustrumcommissie. 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 van contracten met externe partijen. Tot slot is de penningmeester de 

eerste waarnemend voorzitter. 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 en Smoelencommissie. 
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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 en de 

vertrouwenscontactpersonen. 

 

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. Daarnaast is de Coördinator 

Informele Activiteiten eindverantwoordelijk voor introductieweek doordat deze de 

introductiecommissie leidt. 

 

6.2 Overzicht commissieverdeling 

Voorzitter 

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

jaar de Congrescommissie en Weekendcommissie leiden. Ook zal ze deelnemen 

aan de Lustrumcommissie als actief lid. Deze commissies zijn in goede handen bij 

Laurelle, omdat ze al eens in de Excursiecommissie heeft gezeten en de soortgelijke 

Dag van de Toekomst met verschillende sprekers heeft georganiseerd. Daarnaast 

heeft ze ervaring in de Eetcommisie en was ze commissiehoofd van de 

Eerstejaarscommisie. Laurelle is meegeweest naar ledenweekenden en staat te 

popelen om met veel enthousiasme een mooi weekend te organiseren. Daarnaast 

heeft Laurelle al eerder een lustrumjaar meegemaakt.  

 

Penningmeester 

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

Sponsorcomissie en de Battlecommissie vallen onder zijn leiding. Vorig jaar was 

Karsten de penningmeester voor de Weekendcommissie. Hier heeft hij ervaring op 

kunnen doen met het penningmeesterschap en de organisatie van een weekend vol 
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leuke spellen. Afgelopen jaar was Karsten bij elke activiteit van de Battlecommissie 

aanwezig waardoor hij nieuwe ideeën heeft opgedaan voor aankomend jaar. Karsten 

kijkt er naar uit om veel te leren en nieuwe sponsoren te regelen voor Mycelium. Met 

eerdere persoonlijke projecten heeft Karsten zelf ook al verschillende sponsoren 

weten te strikken! 

 

Secretaris 

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

jaar de leiding over de Mediacommissie en de Smoelencommissie. Deze commissies 

passen goed bij Greet omdat ze creatief is en precies werk levert. Greet heeft een 

doordachte en gestructureerde werkhouding. Dit draagt bij aan het organiseren, 

plannen en goed uitvoeren van haar overige taken. Daarnaast heeft Greet ook al 

veel media-ervaring op kunnen doen middels haar bijbaan in voorlichting aan de 

Radboud Universiteit en heeft zij op de middelbare school een kunst en cultuur 

opleiding gedaan waarbij ze zes jaar lang creatief werk heeft moeten verrichten. 

 

Coördinator formele activiteiten 

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

zich. De coördinator formele activiteiten gaat de Reiscommissie en de 

Excursiecommissie leiden. Iris heeft afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met het 

organiseren van de studiereis. Daarnaast helpt ze dit jaar al met het organiseren van 

de Dag van de Toekomst, waardoor ze ook hiervoor al ervaring heeft opgedaan. Ze 

werkt precies en met veel enthousiasme wat bijdraagt aan geslaagde excursie 

activiteiten. Daarnaast neemt Iris de rol als Buddy coördinator op zich waarmee ze 

het buddyproject naar een hoger niveau gaat tillen. 

 

Coördinator informele activiteiten 

Sophie 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. Sophie is zeer geschikt om deze 

commissies te leiden omdat ze al gedreven lid van de Battlecommissie en een host 

van de Myceliumpodcast is geweest. Sophie is aanwezig bij elke borrel en was 

afgelopen zomer introductiementor waardoor ze goed weet hoe ze de feesten en 

borrels en de introductieweek kan gaan organiseren. Daarnaast heeft zij ervaring met 
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het organiseren van feesten in de horeca en zat zij tijdens haar middelbare 

schoolcarrière in commissies voor het organiseren van verschillende evenementen. 

 

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 

actie komen in combinatie met activiteiten van andere commissies.Afgelopen jaren 

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 bij verschillende activiteiten ook 

soms professionalisering punten halen door naar de activiteiten te komen die de 

excursiecommissie wordt geörganiseerd. De commissie zal dit jaar bestaan uit 

ongeveer vijf leden, inclusief de coördinator formele activiteiten.  
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Feest- en Borrelcommissie 

De Feest- en Borrelcommissie zal 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 Mengelmousse. We streven ernaar de commissieleden voor de verschillende 

feesten de afgevaardigde te laten zijn namens Mycelium. 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 Laura Haagmans en in overleg met haar zal de 

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

commissie uit minimaal zes en maximaal zestien redactieleden zal bestaan. 

 

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 eerstejaarsstudenten en pre-masters om andere 

studenten te leren kennen. Afgelopen jaar is gebleken dat een introductiecommissie 

bestaande uit negen leden erg goed functioneert. We streven ernaar om dit door te 

zetten. 

 

Lustrumcommissie 

De Lustrumcommissie verzorgt activiteiten in het Lustrumjaar van Mycelium, het 

35ste jaar. Deze commissie is twee jaar lang, zodat de gaafste lustrumactiviteiten 

geregeld kunnen worden. Denk hierbij aan de lustrumreis, het lustrumgala en de 

lustrumweek. Dit jaar begint de Lustrumcommissie met negen leden, inclusief de 

voorzitter. Volgend jaar zal de voorzitter automatisch deel uitmaken van de 

Lustrumcommissie. 
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Mediacommissie 

De Mediacommissie verzorgt de posters, flyers en banners van Myceliumactiviteiten. 

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

de maandposter en -banner en het reisboekje. Hierbij verzorgt de Mediacommissie 

ook allerlei leuke gifjes en video’s voor activiteiten en aftermovies. Drie jaar geleden 

heeft de Mediacommissie voor het eerst een fysieke activiteit georganiseerd: 

Mycinema. Deze activiteit zal worden voortgezet aankomend jaar. De 

Mediacommissie zal bestaan uit ongeveer vijf leden, inclusief de secretaris. 

 

Congrescommissie 

Mycelium en Babylon (studievereniging van Communicatie- en 

Informatiewetenschappen) organiseren jaarlijks een congres. 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. 

 

Smoelencommissie 

De Smoelencommissie is dit jaar een nieuwe commissie. De Smoelencommissie 

gaat het jaarlijkse smoelenboek maken over alle actieve Myceliumleden. Daarbij zal 

de Smoelencommissie ook de commissieposters maken voor in de Myka. Met het 

starten van de Smoelencommissie is er meer ruimte voor de leden om creativiteit 

kwijt te kunnen in het smoelenboek. Dit jaar zal de Smoelencommissie bestaan uit 

ongeveer vijf leden, inclusief de secretaris. 
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Sponsor commissie 

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het regelen en onderhouden van 

sponsoren voor de studievereniging. Zo regelen ze pasjeskortingen en vullen zij de 

introductietasjes. 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. 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: 

Hannah Mannaerts (Voorzitter 32e bestuur) 

Luuk Renes (Penningmeester 33e bestuur) 

Emma de Blok (Secretaris 31e bestuur) 

Rik Meijer (Coördinator Formele Activiteiten 28e bestuur) 

Christa Rutten (Coördinator Informele Activiteiten 33e 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 functie 

specifieke vragen aan te stellen. 

 

7. Samenwerking 

Een bestuursjaar is ontzettend leuk en vergt tijd, energie en goede samenwerkingen. 

Afgelopen jaar hebben wij elkaar allemaal al goed leren kennen. Met de kennis dat 

we samen het kandidaatsbestuur zouden gaan vormen, is onze band in een korte tijd 

enorm hecht geworden. We zijn open en eerlijk naar elkaar toe. Oprechtheid en goed 

met elkaar kunnen praten over gevoelens en meningen staan bij ons hoog in het 

vaandel. Dit is voor ons een sterke basis om op lange termijn goed met elkaar te 

kunnen functioneren. We hopen het beste bij elkaar naar boven te kunnen halen en 

van elkaar te leren. Indien er toch spanningen ontstaan, zullen wij dit open en eerlijk 

met elkaar bespreken. Leden zullen hier geen last van ondervinden en wij zullen 

vanuit dezelfde visie optreden. Wij hebben het volste vertrouwen in elkaar dat we 

samen een mooi jaar tegemoet gaan.  

 Naast een bestuursjaar bij Mycelium wordt er zeker ook nog 

communicatiewetenschap gestudeerd. Karsten gaat zijn tweede jaar tegemoet. Hij 

moet aankomend jaar nog een paar eerstejaarsvakken halen. Voor Karsten ligt de 

focus aankomend jaar op het behalen van zijn resterende eerstejaarsvakken en een 

paar tweedejaarsvakken. Sophie heeft haar propedeuse gehaald waardoor ze zoveel 

mogelijk tweedejaarsvakken wil gaan halen. Ze staat hier realistisch in en kijkt wat 

haalbaar is om dit jaar te behalen. Verschillende vakken kunnen worden 

doorgeschoven naar een volgend jaar. Greet en Iris gaan naar hun derde jaar. Ze 

willen verschillende vakken gaan volgen, maar proberen ook aan te voelen wat 

haalbaar is. Ze schuiven hun stage en bachelorthesis door naar hun vierde 

bachelorjaar. Laurelle heeft haar master met één jaar verlengd waardoor ze dit jaar 

alleen nog haar masterthesis en professionalisering hoeft af te ronden. Voor haar 
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thesis krijgt ze al vanaf november begeleiding waardoor het haalbaar zou kunnen zijn 

om haar master aankomend jaar af te ronden. Studie, Mycelium en privéleven 

kunnen een volle agenda opleveren. We zullen elkaar hierin respecteren, steunen en 

voor elkaar klaarstaan.  

 We zullen ons uiterste best gaan doen zodat iedereen zich binnen Mycelium 

meer dan welkom en op z’n gemak voelt. Wij hebben vertrouwen in elkaar om er een 

top bestuursjaar van te maken. Samen hopen we de leden te enthousiasmeren voor 

Mycelium. Met z’n allen kunnen we er samen een fantastisch mooi, gezellig, 

liefdevol, leerzaam, plezierig jaar van maken waar herinneringen ontstaan en worden 

gekoesterd! 

 

Namens het kandidaatsbestuur van 2022-2023, 

Laurelle Spaas 

Kandidaatvoorzitter 34e bestuur der Studievereniging Mycelium 

 


