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Inleiding 
Het voorliggende document betreft het beleidsplan van de studievereniging Trifonius voor het studiejaar 2022-2023. Middels 

dit document worden alle leden en belanghebbenden op de hoogte gesteld van het beleid en de visie en doelstellingen van 

de vereniging voor het jaar 2022-2023. Op deze manier wordt richting de vereniging een eenduidig beeld gegeven van het 

beleid.  
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1 Algemene beschrijving vereniging  
Eerst zal worden beschreven hoe s.v. Trifonius is ontstaan en is gegroeid, daarna wordt vooruitgekeken naar aankomend jaar. 

Ook wordt de algemene missie en visie van de vereniging genoemd.  

 

1.1 Historie 
In 1994 werd studievereniging Vitruvius opgericht door studenten van de opleidingen Bouwkunde en Civiele techniek. In 1997 

besloot de studievereniging Vitruvius om samen met de vereniging Totus Veribus (studievereniging hts-autotechniek) verder 

te gaan onder de naam s.v. Trifonius. Op 6 februari 1997 is s.v. Trifonius officieel opgericht. Een aantal jaar verder, om precies 

te zijn in het begin van 2006, werd er besloten om de studie Civiele techniek en bouwkunde toch weer te gaan scheiden van 

de studie Autotechniek.  

In september 2008 is de s.v. Trifonius hernieuwd op de HAN verschenen. In de jaren daarop is s.v. Trifonius flink gegroeid, zo 

is het aantal actieve leden tussen 2008 en 2013 gegroeid van 20 naar 70. Na het inluiden van het lidmaatschap door het 

bestuur van 2014-2015, bestaat s.v. Trifonius niet alleen uit actieve leden. Dit zorgt ervoor dat de vereniging meer kan 

betekenen voor de studenten van de academie Built Environment. De groei van s.v. Trifonius werd de jaren daaropvolgend 

doorgezet. Het bestuur van 2015-2016 heeft twee nieuwe commissies in het leven geroepen: De lustrumcommissie die 

eens per 5 jaar het jubileum organiseert en de BKR-commissie die zorgt voor een ijzersterk team tijdens de 

BetonKanoRace. Het bestuur van 2017-2018 heeft de commissie Uitkraging opgericht. De commissie Uitkraging is opgericht 

om onderzoek te doen naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor de vereniging.  

Het bestuur van 2018-2019 heeft gewerkt aan een aantal zaken, namelijk: het organiseren van het BE Career Event, de 

Trifonius app en de website. Het jaar daarop is het eerste tijdschrift verschenen. In het jaar 2020 heeft de vereniging het 

zwaar getroffen. De vereniging kreeg namelijk te maken met de coronapandemie. In dit jaar (en het jaar daarop) is vrijwel 

niks fysiek georganiseerd. Dit gaf echter de vereniging wel de kans om nieuwe activiteiten te kunnen bedenken. 

1.2 Huidige situatie 
Binnen Arnhem is s.v. Trifonius de grootste en meest actieve studievereniging. Met de hulp van bouwkunde en civiele 

techniek studenten worden door het jaar heen onder andere de volgende activiteiten georganiseerd: de introductieweek, de 

meeloopdagen, de propedeuse-uitreiking, de diploma-uitreiking, de afstudeerkeuze middag (AKM), BE Career Event, de 

afstudeerreis, etc. Tevens worden verschillende sportactiviteiten en feesten georganiseerd voor studenten die lid zijn van de 

vereniging. Overigens worden ook een aantal activiteiten en feesten georganiseerd voor docenten en medewerkers 

van de academie Built Environment en wordt er nauw samengewerkt met andere studie- en studentenverenigingen. 

Een aantal activiteiten en/of feestjes worden in samenwerking met andere studie-/studentenverenigingen georganiseerd.  
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1.3 Organogram 

Het bovenstaande organogram geeft de organisatiestructuur weer van s.v. Trifonius. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 

besluitvorming en de commissies zijn verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten/taken binnen hun eigen 

disciplines. In samenwerking met de commissies organiseert het bestuur activiteiten. Daarnaast fungeert de Senaat als 

adviserend orgaan voor het bestuur. Het advies van de Senaat is niet bindend maar kan altijd meegenomen worden in de 

besluitvorming.  

 

1.3.1 Vrienden van s.v. Trifonius 
Alle studenten van de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek kunnen zich inschrijven als ‘vrienden van s.v. Trifonius’. 

Wanneer je hiervoor ingeschreven staat word je op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten die Trifonius 

aanbiedt en kan je aan sommigen hiervan deelnemen. In deze nieuwsbrief wordt alle recente informatie over s.v. Trifonius 

vermeld.  

 

1.3.2 Algemeen lid  
Sinds het jaar 2016-2017 kun je je aanmelden als algemeen lid tegen betaling van €15 per jaar. Hierdoor wordt een 

startkapitaal gecreëerd waarmee de commissieleden activiteiten kunnen organiseren. Voor deze bijdrage krijg je kortingen 

bij activiteiten, je krijgt een welkomstcadeau/kerstcadeau en je mag deelnemen aan alle activiteiten. De algemeen leden 

hebben geen specifieke rol in de vereniging, maar vormen wel de grootste groep. Ze krijgen de kans om hun inbreng te 

leveren tijdens de algemeen leden vergadering (ALV).  

 

1.3.3 Commissieleden  
Wanneer studenten zich in hebben geschreven als algemeen lid kunnen zij zich aanmelden als commissielid. Als commissielid 

maak je deel uit van één van de negen commissies. Zie 1.3.5. Commissies. Zo ondersteun je de vereniging. Een commissie is 

verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten en het uitvoeren van disciplines. Je bent dus directer betrokken bij de 

studievereniging. Als commissielid word je uitgenodigd voor de commissieavond en als bedankje voor je bijdrage wordt het 

daaropvolgende jaar het bedankweekend ‘Hutje op de Hei’ georganiseerd. Een commissielid is gemiddeld 1 à 2 uur per week 

kwijt aan taken voor de commissie (Dit is afhankelijk van de periode in het studiejaar en de commissie).  
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1.3.4 Bestuur 
S.v. Trifonius is een stichting waarbij de besluitvorming wordt gedaan door het dienstdoende bestuur. Daarnaast vormen de 

oude bestuursleden de Senaat, het adviserend orgaan. Het 26e bestuur bestaat uit onderstaande bestuursleden met 

bijbehorende functies:  

- Voorzitter:    Stijn Meijer; 

- Vicevoorzitter:   Jorieke de Haas; 

- Penningmeester:   Marijn Gerrits; 

- Secretaris:    Chantal van der Loos; 

- Commissaris Extern:   n.v.t.; 

- Commissaris Intern:   Kirsten Hermans; 

- Commissaris Schoolzaken:  David Özdemir. 

 

1.3.5 Commissies 
Naast het bestuur/Overspannend zijn er negen commissies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de disciplines 

die gekoppeld zijn aan de desbetreffende commissie. De verschillende commissies zijn hieronder genoemd.  

- Doorzakking:    Feestcommissie; 

- Impuls:     Eerstejaarscommissie; 

- Interne Krachten:   Activiteitencommissie 

- Kruip:    Afstudeerreiscommissie; 

- Moment:    Mediacommissie; 

- Resultante:    Diploma-uitreiking- en ideeëncommissie; 

- Schuif:    Sponsorcommissie; 

- Traagheid:    Sportcommissie; 

- Wobble:    Introductiecommissie. 

 

1.4 Visie vereniging 
De visie van s.v. Trifonius luidt als volgt:  

“Het creëren van een gezellige studietijd door middel van zowel studie- als geen  
studie gerelateerde activiteiten, binnen een respectvolle omgeving. Hierin zal 
s.v. Trifonius BE studenten verbinden zodat ze elkaar motiveren en zich samen  

ontwikkelen. Wat resulteert in een STRALENDE toekomst.” 
STUDEREN IS COMBINEREN 

 

1.5 Missie Vereniging 
De missie van s.v. Trifonius luidt als volgt: 

“Het organiseren van zowel school gerelateerde als niet school gerelateerde activiteiten 
 om het kennisveld te verbreden, studententijd te optimaliseren en de samenhang te versterken.  

Dit ook om de integratie in het werkveld te verbeteren.’’ 
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2 Organisatiestructuur 
In het organogram, zie 1.3 Organogram, is de structuur van de vereniging weergegeven. Het bestuur is verantwoordelijk voor 

de vereniging en haar besluitvorming. Hiërarchisch gezien staat het bestuur boven de commissies. Vanuit de commissies 

wordt er altijd een terugkoppeling gegeven over de gang van zaken. Voor met name financiële overwegingen dient altijd 

goedkeuring van het bestuur gevraagd te worden. Wel krijgen de commissies de gelegenheid om creatieve invulling te geven 

aan activiteiten en taken.  

Het is gebruikelijk dat er minimaal eens in de 2 maanden een vergadering is met de verschillende commissies. Dit gebeurt 

doormiddel van de voorzittersvergadering. Tijdens deze vergadering wordt een terugkoppeling gegeven over de gang van 

zaken. Commissaris Intern een overkoepelend orgaan voor de commissies en bewaakt onder andere de kalander 

(activiteitenplanning). Vanaf het jaar 2022-2023 zal elk bestuurslid verantwoordelijk worden voor 1 of meerdere commissies, 

voorheen nam de commissaris Intern deze taak volledig op zich. Op deze manier wil het bestuur de drempel verlagen van 

commissie naar bestuur en kan er adequaat geholpen worden waar nodig. Voor alle activiteiten die georganiseerd gaan 

worden, dient een plan van aanpak of draaiboek (later te noemen PvA) opgesteld te worden. Dit PvA wordt aan het bestuur 

aangeleverd. Bij kleine activiteiten dient dit plan van aanpak minimaal 4 weken van tevoren te worden ingediend. Bij grotere 

activiteiten zoals een kerstgala, diploma-uitreiking of een bedrijvenmarkt is dit minimaal 8 weken. Het bestuur zal tijdig 

aangeven wanneer een PvA ingeleverd moet worden. Daarnaast dienen de volgende zaken ook aangeleverd te worden: 

1. Een planning van de te organiseren activiteit; 

2. Een begroting van des betreffende activiteit, goedgekeurd door de penningmeester; 

3. Een appje dat namens Willie de Vos jr. moet worden verzonden; 

4. Een concept promotieposter die vervolgens wordt uitgewerkt door de commissie Moment; 

5. Een stukje voor in de nieuwsbrief over de te organiseren activiteit; 

6. Achteraf een reflectie. 

 

In samenwerking met de commissie Moment wordt bovenstaande, met uitzondering van de begroting, door de commissaris 

Intern meegenomen in de promotieplanning. Wanneer het plan van aanpak niet op tijd is ingeleverd of wordt afgekeurd, 

bestaat de mogelijkheid dat de activiteit geschrapt wordt. 

Na een activiteit, dient een reflectie geschreven te worden van de georganiseerde activiteit zodat diens opvolgers kunnen 

leren van eventuele fouten. Ook deze reflectie dient goedgekeurd te worden door het bestuur. 
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3 SWOT Analyse  
In onderstaande figuur is de SWOT-analyse van s.v. Trifonius weergegeven. In de SWOT-analyse wordt duidelijk weergegeven 

wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de vereniging zijn. 

Strengths: 
- Vergroten netwerk van een student; 
- Verbreden werkveld; 
- Goede sfeer; 
- Gestructureerde commissieverdeling; 
- Variatie in activiteiten; 
- Kennisverdeling; 
- Verrijking van de studietijd; 
- Persoonlijke ontwikkeling. 

 

 Weaknesses: 
- Meerjarenplannen lastig door te voeren; 
- Sociale kloof tussen jongere- en oudere 

jaars; 
- Gemiste ervaring bij jongerejaars; 
- Slecht groepsgevoel = motivatie verlies; 
- Weinig te bieden hebben aan sponsoren; 
- Te afhankelijk zijn van sponsoren/ 

bedrijven; 
- Op bepaalde vlakken slechte documentatie 

van afgelopen jaren. 

 

  
 
 
 

 

Opportunities: 
- Brug tussen studenten, school en bedrijven 

verbeteren/ vernieuwen; 
- Vanaf het begin strenger handhaven regels 

en afspraken; 
- Nieuwe activiteiten bedenken en 

organiseren; 
- Professionaliseren sociale media; 
- Groepsgevoel verbeteren; 
- Nieuwe manier van inkomsten generen 

(financiële zekerheid). 

 

 Threats: 
- Imago terugzakken; 
- Groepsvorming; 
- Terugkomen coronavirus; 
- Vriendjespolitiek; 
- Relatief lange opstarttijd van het bestuur; 
- Door aflopende sponsorcontracten, geen 

commissaris extern en het feit dat we 
sponsoren steeds minder te bieden hebben 
kunnen er minder sponsorinkomsten zijn dit 
jaar. 

 
 

3.1 Sterktes 
De vereniging organiseert erg veel activiteiten. Dit zorgt ervoor dat een student zijn of haar netwerk kan vergroten. Deze 

kennisvergroting zorgt ook voor een grotere kennisverdeling. Daarnaast kan de vereniging ook een steentje bijdragen aan de 

persoonlijke ontwikkeling van studenten. Over het algemeen heerst er een goede sfeer binnen de vereniging en de structuur 

is goed opgebouwd. Door de vele commissies en het grote aantal leden kan elk jaar erg veel gerealiseerd worden. 

De goede sfeer en organisatie van Trifonius moet ook dit jaar weer ingezet worden om nieuwe leden te trekken en om samen 

met iedereen een gezellig en goed georganiseerd jaar te realiseren.  

 

3.2 Zwaktes 
Ieder jaar wordt een nieuw bestuur gevormd. Iedereen wil de dingen op zijn eigen manier doen. Hierdoor is een 

meerjarenplan vaak lastig door te voeren. Documentatie zoals bijvoorbeeld draaiboeken zijn afgelopen jaren minder goed 

bijgehouden. Hierdoor ontstaat het gevaar dat het nieuwe bestuur dezelfde fouten maken als hun voorgangers. De 

coronacrisis heeft voor een sociale kloof gezorgd tussen jongere- en oudere jaars. Een slecht groepsgevoel kan zorgen voor 

motivatieverlies en dit is een gevaar voor de organisatiestructuur binnen de vereniging. Een andere zwakte is dat de 

vereniging de laatste jaren steeds minder te bieden heeft aan sponsoren, hierdoor wordt het steeds lastiger om contracten 

te verlengen. Dit zorgt voor onzekerheid binnen de begroting voor aankomend jaar. 

Het bestuur zal ervoor moeten zorgen dat ze zo snel mogelijk zijn opgestart en direct beginnen met documenteren, zodat 

geleerd kan worden van fouten. Een investering in het groepsgevoel is nodig om leden, en vooral commissieleden, het gevoel 

te laten hebben dat s.v. Trifonius een leuke en hechte groep is waar je graag bij wilt horen en dat commissielid zijn ook leuk 

kan zijn! Verder zal het bestuur dit jaar een manier moeten vinden om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om 

sponsor te worden. Een andere optie is om een nieuwe manier te vinden om financiële zekerheid te creëren.  
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3.3 Kansen: 
De groep docenten binnen de HAN wil graag een samenwerking om bijvoorbeeld de bedrijvenmarkt te organiseren. Dit is 

voor s.v. Trifonius een mooie kans om gebruik te maken van de ervaring en de connecties die deze groep heeft. Ook kan 

hiermee wat meer financiële zekerheid gecreëerd worden door een vast percentage te genereren in ruil voor diensten, zoals 

helpen bij de organisatie en uitvoering van een bedrijvenmarkt.  

Een kans voor het nieuwe bestuur is om vanaf het begin een nieuw beleid te hanteren. Denk hierbij aan manier van werken 

en communiceren. Het doel hiervan is om de organisatiestructuur te verbeteren en het groepsgevoel te verhogen. 

Commissies moeten daarbij wel de vrijheid behouden voor het bedenken van nieuwe activiteiten. Misschien ontstaan hierbij 

wel nieuwe leuke tradities.  

Het professionaliseren van de sociale media past binnen het plaatje van het verbeteren/professionaliseren van de 

organisatiestructuur. Het nieuwe bestuur heeft de kans om direct vanaf het begin van het jaar hieraan te gaan werken.  

 

3.4 Risico’s 
Het tegenovergestelde van groepsgevoel is groepsvorming. Dit is een risico wat corona met zich mee heeft gebracht. 

Groepsvorming kan zorgen voor vriendjespolitiek. Het bestuur zal dit samen met de commissievoorzitters zoveel mogelijk 

moeten gaan voorkomen. Het goede imago van de vereniging moet blijven. Een goede sfeer en een goede 

organisatiestructuur moeten hiervoor gaan zorgen.  

De kans bestaat dat het coronavirus terugkomt. Als dit gebeurt moet direct een plan op tafel komen om z.s.m. weer op te 

kunnen starten als de maatregelen aflopen. Een opstarttijd zal voorkomen moeten worden om dit risico zoveel mogelijk te 

onderdrukken. De maatregelen zelf liggen namelijk buiten het bereik van de verenging. 

Een te lange opstarttijd van het nieuwe bestuur is een grote bedreiging van alle kansen die zijn ontstaan. Leden moeten het 

gevoel hebben dat alles onder controle is en dat de kansen benut worden om de vereniging naar een hoger niveau te tillen 

en op bepaalde punten misschien wel nieuw leven in te kunnen blazen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de samenwerking met 

school zoals eerder beschreven, dit kan voor meer financiële zekerheid gaan zorgen voor de toekomst. 
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4 Visie 26e bestuur 
De visie van het 26e bestuur van s.v. Trifonius luidt als volgt:  

“Teruggaan naar de basis om van daaruit te vernieuwen en te verbeteren. 

S.v. Trifonius gaat hiermee de professionaliteit verhogen 

en de positiviteit en het groepsgevoel binnen de vereniging stimuleren.” 

5 Doelstellingen  
Om de visie te verwezenlijken heeft het 26e bestuur van s.v. Trifonius een aantal doelstellingen opgesteld. Op deze 

onderdelen wil het bestuur in ieder geval resultaat hebben geboekt aan het einde van het studiejaar 2022-2023: 

 

5.1 Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur binnen de vereniging moet verbeteren. Duidelijke afspraken en regels moeten gemaakt worden voor 

alle commissies (inclusief het bestuur) waar altijd op teruggevallen kan worden. Een goede communicatie en transparantie 

vanuit het bestuur moet de basis vormen en als voorbeeld fungeren. Een goede organisatie moet professionaliteit gaan 

uitstralen en de sfeer binnen de vereniging stimuleren. Onderwerpen die zullen worden behandeld zijn bijvoorbeeld: 

- Het organiseren van een overdracht avond voor de oude en nieuwe voorzitters; 

- De Google Drive wordt opgeruimd en vernieuwd en komt een nieuw format met richtlijnen voor het maken van 

draaiboeken en begrotingen voor activiteiten en voor het maken van agenda’s en notulen; 

- De communicatie en transparantie tussen bestuur en commissies wordt verbeterd/aangepakt; 

- Het aantrekkelijker maken van het lidmaatschap door bijvoorbeeld meer kortingen te geven en/of een 

verjaardagscadeau. 

- De ledenlijst moet opgeschoond worden en er moet een manier worden bedacht hoe de ledenlijst in de toekomst 

kloppend blijft. Ook moet voor leden duidelijk worden hoe en wanneer ze zich kunnen uitschrijven. 

 

5.2 Kalander 
De kalander wordt aankomend jaar zo zichtbaar mogelijk gemaakt voor iedereen binnen de vereniging. Alle activiteiten 

worden van tevoren heringedeeld en vastgelegd (september), hierbij zal genoeg ruimte blijven voor eigen creatieve invulling 

van commissies. Ook wordt aandacht geschonken aan het opstellen en verbeteren van de promotieplanning. Dit sluit aan bij 

doelstelling 5.1 organisatiestructuur. Het bestuur gaat ervoor zorgen dat de kalander elke maand up-to-date blijft en dat 

commissievoorzitters herinnerd worden om deadlines voor draaiboeken en begrotingen na te komen. De kalander wordt 

meer zichtbaar voor iedereen door deze op meerdere plekken te publiceren en op school op te hangen op een nieuw 

promotiebord voor het Trifo hok. 

 

5.3 Samenwerking met werkveld/HAN 
Een kans is ontstaan om een nieuwe samenwerking te creëren met de HAN. Een groep binnen de academie Built Environment 

die zich bezighoudt met onder andere het organiseren van de bedrijvenmarkten wil graag meer verbinding met de 

studievereniging. S.v. Trifonius gaat onderzoeken hoe we krachten kunnen bundelen om bijvoorbeeld de bedrijvenmarkt, 

AKO en masterclasses een groter succes te maken. Een aandachtspunt is hierbij wel dat geen grote verschillen ontstaan 

binnen de begroting van de vereniging ten opzichte van vorige jaren. Het doel zal moeten worden om minder afhankelijk te 

zijn van wisselde sponsorcontracten en meer financiële zekerheid te creëren. 

 

5.4 Multimedia 
Aankomend jaar wordt de website en de app vernieuwd. Het doel is om deze overzichtelijker te maken en makkelijker in 

omgang. Het verschil moet duidelijk worden tussen app en website. Ook wordt onderzocht hoe we de vacaturebank in een 

nieuw jasje kunnen steken. Hierbij kan de relatie worden gebruikt die opgebouwd moet worden volgens doelstelling 5.3 

Samenwerking met werkveld. Een duidelijk plan van aanpak zal hiervoor worden opgesteld in samenwerking met onze 

website beheerder. Aan deze doelstelling zal hoogstwaarschijnlijk het hele gewerkt te worden en wordt eventueel een 

meerjarenplan. Wel zal minimaal aan het einde van het jaar een nieuwe website online staan.  
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6 Meerjarenplan  
In het meerjarenplan worden doelen benoemd waar het bestuur komend jaar aan wil werken maar waarvan gedacht wordt 

dat dit niet in één jaar haalbaar is. Deze plannen kunnen dan door het volgende bestuur worden doorgezet. (Deze plannen 

zijn ook deels meegenomen uit het beleidsplan van het 25e bestuur van s.v. Trifonius.) 

 

6.1 Ledenwerving en -behoud 
Dit punt zal altijd een actie blijven, omdat er ieder jaar weer nieuwe redenen zijn waarom mensen de vereniging verlaten of 

zich niet aanmelden. Het streven voor dit jaar is om actiever uit te testen hoe meer leden zich aan melden en geïnteresseerd 

blijven in de vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantrekkelijker maken van de eerste maand door het organiseren 

van een gratis BBQ of het promoten van een verjaardagscadeau als je lid wordt. Het groepsgevoel en de positiviteit binnen 

de vereniging spelen ook een grote rol in het behalen van dit doel. 

 

6.2 Professionaliseren 
Dit is een punt waar komend jaar aan gewerkt zal worden. Dit is ook een punt waaraan komende besturen moeten werken 

omdat dit anders weer terug kan vallen. Het 26e bestuur wil Trifonius meer gaan professionaliseren door dit meer uit te 

stralen intern en extern. Een nieuwe ‘look’ van de website, de app en draaiboeken is een eerste stap. Processen verbeteren 

zoals een Overdrachtsdag draagt ook bij aan dit doel. Verder is het belangrijk om op een professionele manier om te gaan 

met bedrijven: wat kan s.v. Trifonius voor hen betekenen in ruil voor sponsoring?  

 

6.3 Financiële zekerheid 
Momenteel is de vereniging afhankelijk van jaarlijkse sponsoren. Wanneer de vereniging een zwaar jaar heeft, moet ze 

mogelijk terugvallen op de spaarpot. Door op lange termijn inkomstenbronnen te generen is dit niet meer nodig. Dit kan 

uitgezocht worden in samenwerking met de commissies Resultante (samengevoegd met Uitkraging) en Schuif. Aangezien dit 

voor lange termijn is, langer dan een jaar, zal dit meegenomen moeten worden in het meerjarenplan. 

Het 26e bestuur wil dit doel graag doorzetten door een nieuwe samenwerking aan te gaan met school. Door de 

bedrijvenmarkt en eventueel AKO/ masterclasses/ etc. samen te organiseren kunnen wij een vergoeding of percentage 

ontvangen van de inkomsten en als tegenprestatie werk uitvoeren. Denk hierbij aan vaste taken die Schuif kan uitvoeren voor 

de bedrijvendag. Op deze manier kunnen we meer financiële zekerheid bereiken. Ook kan deze professionele samenwerking 

ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker in contact worden gebracht met s.v. Trifonius. Dit brengt een kans met zich mee om 

het gesprek aan te gaan wat de vereniging voor bedrijven kan betekenen en vice versa.  

 

6.4 Traditiebehoud - vernieuwing 
Zoals in 3.1.2. Zwaktes te lezen is, is een kloof ontstaan tussen de jongere- en ouderejaars. Deze kloof kan ervoor zorgen dat 

meer groepsvorming ontstaat en dat daardoor tradities verdwijnen. Enerzijds wil het 26e bestuur ervoor zorgen dat het imago 

van s.v. Trifonius blijft zoals het is, dus bepaalde tradities moeten blijven. Aan de andere kant moeten commissies de vrijheid 

krijgen om hun creatieve ideeën door te zetten. Als een commissie een nieuwe invulling wil geven aan een traditie of 1 wil 

vervangen dan kan dit goedgekeurd worden. Hierdoor ontstaan er misschien wel nieuwe tradities.  

 

6.5 Deeltijd studenten 
S.v. Trifonius streeft al een aantal jaar naar het meer betrekken van deeltijders bij de vereniging. Afgelopen jaren is hier echter 

weinig tot geen resultaat op geboekt. Het 26e bestuur vindt het wel belangrijk om te onderzoeken of de behoefte er is vanuit 

de deeltijders en zo ja, hoe daarop ingespeeld kan worden. Het bestuur gaat helpen om deeltijders rond te leiden aan het 

begin van het jaar. Ook zal er een lunch bijgewoond worden om het gesprek aan te gaan met de studenten zelf. Hierna zal 

besloten worden of en hoe er een band kan worden opgebouwd met deeltijd studenten.  
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