Jaarverslag ASCI Bestuur 2011/2012
Het eerste jaar voor studievereniging ASCI zit er op. Wat begon met een idee op de werkvloer is
inmiddels uitgegroeid tot een gezonde vereniging met om en nabij de 40 leden. Pieter en ik zijn
begonnen met de eerste stappen door naar de faculteit te stappen en later naar de notaris. Een
paar maanden later kwam Yeelen ons bestuur versterken en zorgde voor nieuwe input.
Het was boeiend om als eerste bestuur alles zelf uit te zoeken. Met name de eerste
constitutieborrels zal ik niet snel vergeten. Het contact met de besturen van de andere
studieverenigingen in Groningen was heel leuk, leerzaam en nuttig. Daarnaast waren onze
bestuursvergaderingen altijd erg gezellig en zijn er goed spijkers met koppen geslagen.
We hebben ook een aantal tegenslagen gehad, zoals ledenborrels waarbij de leden op één hand te
tellen waren of de mislukte pogingen tot het organiseren van lasergamen. Ook hebben we het
afgelopen jaar meerdere commissies geprobeerd op te richten, maar helaas bleek delegatie
lastiger dan gedacht. Desalniettemin hebben we de moed erin gehouden, mede door enthousiaste
reacties van de nieuwe eerstejaars.
Financieel leek het een lastig verhaal te gaan worden, omdat we geen incassocontract kregen bij
de bank om de contributie te innen, maar uiteindelijk zorgde een fout in de boekhouding van de
StudyStore voor een flinke financiële meevaller in onze realisatie.
Ik ben ervan overtuigd dat we met Hylke en Mark als nieuwe bestuursleden een goed jaar
tegemoet gaan. Tijdens ons beleidsweekend in de zomer klikte het gelijk. Daarnaast hoop ik,
samen met Pieter, nog een jaar een oogje in het zeil te kunnen houden.
Het was voor ons een leerzaam jaar en we hopen dat de volgende besturen op dezelfde voet
verder gaan en dat de vereniging zal blijven groeien.
Namens het eerste ASCI bestuur,
Robert-Jan Verheggen

