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Voorwoord
Geacht VESTING Lid, 

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2017 zijn wij ingetreden als het 28e VESTING Bestuur. Op deze 
vergadering hebben wij onze speerpunten en het beleid voor de vereniging gepresenteerd. De afgelopen zeven 
maanden hebben wij ons ingezet deze plannen te realiseren. Onze focus ligt op drie punten: een professionelere 
informatievoorziening leveren voor VESTING, de binding met de eerstejaarsstudenten versterken en het onder-
steunen van de persoonlijke ontwikkeling van de actieve leden. 

Betreffende de professionelere informatievoorziening is er voornamelijk gefocust op het vernieuwen van het de-
sign van de VESTING Website. Tijdens deze algemene ledenvergadering zal deze website gepresenteerd worden. 
Het afgelopen jaar heeft het VESTING Bestuur zich tevens ingezet om de communicatiemiddelen met de alumni 
te verbeteren. Zo is het gebruik van LinkedIn door VESTING aangepast en is de frequentie waarin alumni een 
nieuwsbrief ontvangen verdubbeld. Ook is het VESTING Bestuur bezig geweest met het verder structureren van 
de promotievideo’s om op die manier te werken aan professionelere informatievoorzieningen. Ten tweede heeft het 
VESTING Bestuur zich gefocust op de binding eerstejaarsstudenten, wat een gepast speerpunt leek gezien de grote 
toestroom eerstejaarsstudenten in dit academische jaar. Er is succesvol een nieuwe commissie gevormd en elke 
eerstejaarsstudent heeft een VESTING Promotiepakket kunnen ontvangen. 

Tot slot is er gewerkt aan het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van de actieve leden. Er zijn indivi-
duele evaluatiegesprekken gehouden met de Multimedia Committee en de Magazine Committee, die door beide 
partijen positief zijn ervaren. Hiernaast is er een netwerktraining georganiseerd voor de formele commissieleden. 
Het komende halfjaar zal het VESTING Bestuur zich verder sterk maken voor dit punt. 

In de hierop volgende pagina’s is ons verslag van het afgelopen halfjaar en onze visie voor het komende halfjaar te 
vinden. Noemenswaardig is dat er structurele wijzigingen hebben plaatsgevonden in deze stukken, om zo de rel-
evantie en leesbaarheid te bevorderen. Mochten er na het lezen nog vragen zijn over het beleid, dan beantwoorden 
wij deze graag op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 9 oktober in Het Heerenhuis. 

Met vriendelijke groet,

Het VESTING Bestuur 2017 - 2018, 

Lara van Steen  voorzitter 
Luuk Pentinga   vicevoorzitter en penningmeester 
Lotte Post   secretaris 
Britt van Veen   intern coördinator
Sander Fillet   coördinator bedrijfscontacten
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Agenda

Agenda van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging VESTING

Plaats: Het Heerenhuis, Spilsluizen 9 (NZ), Groningen
Datum: 9 oktober 2017
Begintijd: 19:30 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Vaststellen notulen d.d. 6 maart 2017
6. Algemeen bestuursverslag maart 2017 – oktober 2017
7. Voorstellen
8. Vaststellen secretarieel halfjaaroverzicht 2017 - 2018
9. Vaststellen financieel halfjaaroverzicht 2017 - 2018
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting
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Taakverdeling VESTING Bestuur 2017 - 2018

Voorzitter
•  Voorzitten bestuursvergaderingen;
•  Coördineren bestuur;
•  Ontwikkelen beleid;
•  Het onderhouden van contact met:

•  De Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF);
•  Het Landelijk Orgaan der Econometrische Studieverenigingen (LOES);
•  Het Comité van Aanbeveling (CvA);
•  De Raad van Commissarissen (RvC);
•  De opleidingen Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies (EOR(AS));
•  Expedition Strategy door deel te nemen in de Raad van Toezicht;
•  Careersfaciliteiten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB);

•  Intern coördinator II;
•  Coördinator promotiekanalen;
•  Coördinator vernieuwing website;
•  Coördinator algemeen Landelijke Econometristendag Bestuur (LED).

Penningmeester en vicevoorzitter
•  Ontwikkelen beleid (als vicevoorzitter);
•  Contact onderhouden met de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF)
 (als vicevoorzitter);
•  Contact onderhouden met het Faculteits Verenigingen Overlegorgaan Groningen (FVOG);
•  Financieel beleid van de vereniging en haar commissies;
•  Uitvoering financiële taken van de vereniging;
•  Consumptie- en artikelverkoop in de VESTING Kamer;
•  Technisch beheer De Econometrist;
•  Coördinator financiën Landelijke Econometristendag Bestuur (LED).

Secretaris
•  Notuleren bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen;
•  (Leden)administratie;
•  Archivering;
•  Versturen verenigingsmailings en nieuwsbrieven;
•  Beheren van de VESTING Website;
•  Boekenverkoop;
•  Jaarplanning;
•  Faciliteiten VESTING Kamer (exclusief de consumptie en artikel in- en verkoop);
•  Voorzitten Magazine Committee en hoofdredacteur De Econometrist;
•  Contact onderhouden met VESTING Alumni;
•  Organiseren alumniactiviteiten en Alumni Symposium.
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Intern coördinator
•  Interne communicatie;
•  Coördineren commissies;
•  Coördinator Multimedia Committee;
•  Commissiesollicitaties;
•  Ontwikkeling promotiemateriaal;
•  Organiseren van borrels en andere informele activiteiten;
•  Coördinator bedrijfscontacten II.

Coördinator bedrijfscontacten
•  Coördineren bedrijfscontacten en acquisitie van de vereniging;
•  Assisteren bedrijfscontacten commissies;
•  Organiseren inhousedagen, lezingborrels, trainingen en andere formele activiteiten;
•  Versturen bedrijfsmailings;
•  Coördinator International Student Activity Team;
•  Coördinator Masterteam.
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Algemeen bestuursverslag maart 2017 tot oktober 2017
Geacht VESTING Lid,

Op de volgende pagina’s staat het bestuursverslag van VESTING van het afgelopen halfjaar. Hier zijn de vorderingen 
te lezen die het VESTING Bestuur het afgelopen halfjaar heeft gemaakt ten aanzien van de doelstellingen die de 
vereniging ten grondslag heeft. Allereerst zijn de vorderingen in de speerpunten beschreven. Daarna volgt een 
overzicht van de externe omgeving en de communicatie. Het algemeen bestuursverslag wordt afgesloten met een 
overzicht van de activiteiten. Hierop volgen het secretarieel halfjaaroverzicht, de actieve leden en het financiële 
halfjaaroverzicht. 

Met vriendelijke groet,

Het VESTING Bestuur 2017 - 2018, 

Lara van Steen  voorzitter 
Luuk Pentinga   vicevoorzitter en penningmeester 
Lotte Post   secretaris 
Britt van Veen   intern coördinator
Sander Fillet   coördinator bedrijfscontacten
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Speerpunten
Het verbeteren van lopende zaken en het daarnaast komen met nieuwe ideeën ligt ten grondslag aan het behalen 
van de doelstellingen van een vereniging. Het VESTING Bestuur houdt zich dagelijks bezig met deze doelstellingen. 
Echter, er is een aantal specifieke punten waar extra aandacht op gevestigd zal worden. Tijdens de ALV van 6 maart 
2017 is er een aantal speerpunten door het VESTING Bestuur gepresenteerd. In de onderstaande paragrafen zullen 
eerst de opvallende trends beschreven worden, waarna zowel de vooruitgang van de al bestaande speerpunten als 
de punten voor het aankomende halfjaar besproken worden.

Via deze speerpunten tracht het VESTING Bestuur in te spelen op de huidige gang van zaken binnen de vereniging. 
Een van de voornaamste veranderingen binnen VESTING is de grote toename in eerstejaarsstudenten. In de 
nieuwste jaarlaag zijn ongeveer 175 studenten binnengestroomd, waar dit de afgelopen jaren gelimiteerd was tot 
100. Hier zal door het VESTING Bestuur op worden ingespeeld. 

Dit jaar organiseert VESTING ook twee grote landelijke evenementen. Om deze reden heeft VESTING momenteel 
een groter aantal actieve leden dan andere jaren. 

Professionalisering informatievoorziening
VESTING kent verschillende informatievoorzieningen via welke de vereniging zich presenteert. In het afgelopen 
halfjaar heeft het VESTING Bestuur stappen gezet om deze middelen te verbeteren, en zij is van plan dit het 
resterende halfjaar voort te zetten. Hierbij ligt de focus op de volgende aandachtspunten.

Herstructureren en vormgeven VESTING Website
Het afgelopen halfjaar heeft het VESTING Bestuur hard gewerkt aan het ontwikkelen van de vernieuwde VESTING 
Website. Deze zal tijdens de HALV op 9 oktober 2017 gepresenteerd worden. Het vernieuwde design van de 
website is overzichtelijker en moderner. Hiernaast zijn voorname onderdelen van de website als de kalender en 
de carrièrepagina toegankelijker gemaakt. Het VESTING Bestuur is van mening dat de mobiele variant van de 
VESTING Website zodanig verbeterd is dat zij geen toegevoegde waarde zien in het behouden van de VESTING 
App. Om deze reden zal de VESTING App met ingang van de implementatie van de nieuwe website niet meer 
beschikbaar zijn. 

Communicatiemiddelen alumni verbeteren
Er is onderzoek gedaan naar de wensen van de VESTING Alumni betreffende de communicatiemiddelen. Naar 
aanleiding van dit onderzoek zullen zij nu met grotere regelmaat de nieuwsbrief ontvangen. Daarnaast is uit dit 
onderzoek gebleken dat de structuur die VESTING handhaaft op LinkedIn niet optimaal is. Om deze reden heeft 
het VESTING Bestuur ervoor gekozen één van haar groepen op LinkedIn te laten vervallen. Het komende halfjaar 
zal het VESTING Bestuur experimenteren met meer formele promotie op LinkedIn, om op die manier meer bereik 
te creëren. 

Strategie beeldmateriaal
Op dit moment wordt er in samenwerking met de Multimedia Committee gewerkt aan richtlijnen voor de 
promotievideo’s van de formele evenementen. Naar verwachting zullen deze over een halfjaar gebruiksklaar 
zijn. Hiernaast is het VESTING Bestuur bezig om ook kleinere promotievideo’s in gebruik te nemen. Ook in de 
ontwikkeling hiervan wordt samengewerkt met de Multimedia Committee. Het doel van deze video’s is om als 
aantrekkelijke promotie te dienen voor onze kleinere evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan korte video’s 
die op zowel Facebook als Instagram gepost kunnen worden. 
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Binding eerstejaarsstudenten versterken
Bij de aanvang van het jaar was al een stijging van het aantal eerstejaarsstudenten verwacht, zijnde kleiner dan 
daadwerkelijk is plaatsgevonden. Om hierop in te spelen, heeft het VESTING Bestuur meerdere stappen ondernomen.

Naamsbekendheid onder eerstejaarsstudenten versterken
De toename in eerstejaarsstudenten vanwege de afschaffing van de numerus fixus voor de bachelor EOR was 
voor zowel de opleiding als VESTING groter dan verwacht. Ruim 150 eerstejaarsstudenten hebben in hun eerste 
collegeweek een promotiepakket opgehaald. Het VESTING Bestuur is tevreden met het aantal aanmeldingen voor 
VESTING. 

Weekend Trip Committee
Het vormen van deze nieuwe commissie is zonder problemen verlopen. Het VESTING Bestuur is blij met de extra 
actieve leden die zijn geworven. In februari zal deze commissie een weekend weg organiseren.

Hervorming etentje commissie en bestuur
Zoals gepland, zijn de etentjes met commissies door het VESTING Bestuur naar voren gehaald. Dit is tot nu toe 
goed ontvangen. Hier zal het VESTING Bestuur het komende halfjaar mee doorgaan. 

Ondersteunen persoonlijke ontwikkeling actieve leden
Actief lidmaatschap bij VESTING is altijd een goede manier geweest voor studenten om zich naast hun studie te 
ontwikkelen. Het VESTING Bestuur heeft het afgelopen jaar via de volgende punten geprobeerd deze ontwikkeling 
nog meer te stimuleren.

Functiespecifieke begeleiding
Het afgelopen halfjaar heeft een acquisitietraining plaatsgevonden voor de bedrijfscontacten van commissies. Voor 
de nieuwe bedrijfscontacten zal komend halfjaar een vergelijkbare training beschikbaar worden gesteld. Hiernaast is 
recent een netwerktraining geweest voor actieve leden van formele commissies. Naast deze trainingen probeert het 
VESTING Bestuur ook met grotere regelmaat functiespecifieke contactmomenten met actieve leden te zoeken, om 
zo betere begeleiding te kunnen bieden. Komend halfjaar wordt gekeken hoe er verder functiespecifieke begeleiding 
geboden kan worden. 

Hervorming voorzittersoverleg
Eenmaal per blok zitten de voorzitters van de commissies samen met de intern coördinator van het bestuur. 
Momenteel wordt een groot deel van dit overleg gebruikt om activiteiten te evalueren. Het VESTING Bestuur wil de 
invulling van deze overleggen veranderen om op die manier via het voorzittersoverleg functiespecifieke begeleiding 
te bieden aan de voorzitters.

Evaluatiegesprekken doorlopende commissies
De evaluatiegesprekken met de Multimedia Committee en de Magazine Committee zijn aan het einde van vorig 
academisch jaar gehouden. Het VESTING Bestuur heeft positieve reacties vanuit deze commissies vernomen. Om 
die reden zullen deze gesprekken eind van de eerste periode weer gehouden worden. Tevens wordt er gekeken naar 
een manier om de uitkomsten van deze gesprekken op een goede manier te archiveren. 



 11

VESTING Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2017

Data Analytics Team
Het VESTING Bestuur vindt het belangrijk dat de studenten zich blijven ontwikkelen naast hun studie. Veel leden 
hebben naarmate hun studie vordert belang bij het opdoen van praktijkervaring. Hierin wil VESTING een helpende 
hand bieden op het gebied van data analyse. Om die reden zal het Data Analytics Team in het leven geroepen 
worden. De komende weken zal het VESTING Bestuur werken aan de invulling van dit Team en de projecten die zij 
zal uitvoeren. Het Data Analytics Team dient als een mogelijkheid om op een vrijblijvende manier praktijkervaring 
op te doen.



12

Externe contacten
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de drie voorgaande besturen, 
tenzij de ALV anders bepaalt. De RvC wordt regelmatig door de voorzitter van het VESTING Bestuur op de hoogte 
gehouden van de lopende zaken en brengt hierover advies uit. Daarnaast worden de beleidsplannen voor elke ALV 
samen met de RvC uitvoerig doorgenomen. Dit stelt hen in de gelegenheid hier feedback op te geven.

Kascontrole Commissie
De Kascontrole Commissie, ook wel KasCo genoemd, is een commissie binnen VESTING die de boekhouding 
en administratie van de vereniging controleert. De KasCo bestaat uit de penningmeesters van de afgelopen 
drie VESTING Besturen, tenzij de ALV anders bepaalt. Overige taken van de KasCo zijn het controleren van 
de begroting, advies geven over het financiële beleid en het maken van de beslissing of een niet-begroot bedrag 
tussen de vijfhonderd en drieduizend euro exclusief btw als voorstel moet worden voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering.

Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging en gelieerde verenigingen
VESTING is gelieerd aan de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF). Andere aan de EBF 
gelieerde verenigingen zijn MARUG, Risk en TeMa. In het interim bevinden zich de kamers van de besturen en 
grote commissies van de EBF en gelieerde verenigingen. Dit zorgt voor een nauwe samenwerking. Het VESTING 
Bestuur zal zich op actieve wijze inzetten voor een goede sfeer en een soepel lopende samenwerking tussen de 
verenigingen. De voorzitters van VESTING, EBF, MARUG, Risk en TeMa komen eens in de drie weken bijeen om 
de gang van zaken binnen de universiteit, faculteit en verenigingen te bespreken. Een tweede orgaan binnen de EBF 
waarmee VESTING als gelieerde vereniging te maken heeft, is de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit de voorzitter 
en een ander bestuurslid van de EBF. Zij worden op de hoogte gehouden over de gang van zaken binnen VESTING 
en geven feedback over het beleid van het VESTING Bestuur.

Interim
Sinds de zomer van 2010 is VESTING, samen met andere studieverenigingen, gelieerd aan de Faculteit Economie 
en Bedrijfskunde (FEB) en Ruimtelijke Wetenschappen, gevestigd in de nieuwe vleugel van het Duisenberg 
Gebouw. De faculteit beschouwt de vleugel, in de volksmond ook wel het interim genoemd, als werkplaatsen van 
de studieverenigingen. Deze werkplaatsen moeten op het gebied van hygiëne en arbeidsomstandigheden voldoen 
aan dezelfde eisen als die van docenten. In het verleden zijn deze eisen niet goed nageleefd, ook door VESTING. 
Om aanspraak te blijven maken op een plaats in het interim, is het noodzakelijk dat de gestelde eisen te allen tijde 
worden nageleefd. Concreet houdt dit voor VESTING Leden in dat de VESTING Kamer te allen tijde netjes en 
schoon gehouden moet worden.

Landelijk Orgaan der Econometrische Studieverenigingen
VESTING is een van de zes verenigingen aangesloten bij het Landelijk Orgaan der Econometrische 
Studieverenigingen. Het LOES bestuur bestaat, naast de VESTING Voorzitter, uit de voorzitters van 
studieverenigingen voor econometriestudenten in Nederland, te weten FAECTOR uit Rotterdam, Kraket en VSAE 
uit Amsterdam (VU en UvA respectievelijk), SCOPE|Vectum uit Maastricht en Asset|Econometrics uit Tilburg. De 
Landelijke Econometristendag (LED) en het Landelijk Econometristen Sport Toernooi (LEST) worden beurtelings 
georganiseerd door één of meerdere van de leden van het LOES. Daarnaast zijn er vergaderingen van het LOES. 
Deze worden bijgewoond door de voorzitter van alle gerelateerde verenigingen, de penningmeester van het LOES 
en de voorzitter van de LED commissie. De LEST 2017 werd eind september georganiseerd door VESTING en de 
LED 2018 wordt georganiseerd door Asset|Econometrics.
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Faculteits Verenigingen Overlegorgaan Groningen
Het Faculteits Verenigingen Overlegorgaan Groningen is het overkoepelende orgaan voor studieverenigingen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, waar VESTING bij aangesloten is. Dit orgaan is bedoeld voor informatie-uitwisseling 
tussen de verschillende studieverenigingen in Groningen en komt eens per twee maanden bijeen om de stand van 
zaken binnen de universiteit te bespreken.

Opleidingen EOR(AS)
Het contact met de opleidingen Econometrics, Operations Research en Actuarial Studies (EOR(AS)) is zeer goed. 
Het contact, dat verloopt via opleidingsdirecteuren dr. P. Heijnen (bachelor EOR) en prof. dr. M.A. Haan (master 
EOR(AS)), wordt van beide kanten als nuttig ervaren. In het komende halfjaar zal het VESTING Bestuur zich 
blijven inzetten om deze relatie in goede stand te houden. De barbecue met de vakgroep en de nieuwjaarsborrel 
zijn voorbeelden van evenementen die worden georganiseerd met als doel het onderhouden van contact met de 
opleiding.

Expedition Strategy
Expedition Strategy is een stichting die in 2011 is opgezet in samenwerking met de studieverenigingen T.F.V. “Prof. 
Francken”, Risk en TBV Lugus. De stichting heeft als doel om ieder jaar een reis te organiseren langs grote strategy 
consultants. Om de continuïteit van dit evenement te waarborgen zal er ieder jaar een Expedition Strategy Bestuur 
worden gevormd dat de reis organiseert. Het is de bedoeling dat dit bestuur bestaat uit een afgevaardigde van 
elke deelnemende vereniging. VESTING zal plaatsnemen in de Raad van Toezicht om toezicht te houden op de 
organisatie van dit evenement.

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit prof. dr. R.J.M. Alessie, prof. dr. P.A. Bekker, prof. dr. J.H. Garretsen, prof. 
dr. W.K. Klein Haneveld, prof. dr. R.H. Koning, prof. dr. K.J. Roodbergen, prof. dr. A. Schrijver, prof. dr. H.G. Sol, 
prof. dr. G. Sierksma, prof. dr. L. Spierdijk, prof. dr. E. Sterken, prof. dr. R.H. Teunter en prof. dr. T.J. Wansbeek.
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Communicatie
Sociale media
Hedendaags wordt de promotie voor VESTING voornamelijk ingezet via sociale media. Er wordt veel 
gecommuniceerd via de VESTING Facebook Pagina. Als toevoeging op de promotieberichten op Facebook, 
worden er Facebook-evenementen voor formele activiteiten en borrels aangemaakt. Voor de Career Experience en 
Conference is onlangs een eigen Facebookpagina opgezet, waarop doelgericht voor die twee evenementen wordt 
gepromoot. Daarnaast beheert VESTING een Instagram en LinkedIn account waar respectievelijk informele en 
formele berichten op worden geplaatst. 

De Econometrist
Op De Econometrist wordt elke dinsdag een vakinhoudelijk artikel geplaatst. Sfeerverslagen worden op de 
donderdagen geplaatst. De Econometrist krijgt steeds meer een onafhankelijk karakter, waardoor het een online 
platform is voor alle econometrie geïnteresseerden en niet alleen VESTING Leden. Op dit moment is het VESTING 
Bestuur bezig met het ontwikkelen van een nieuwsbrief specifiek voor De Econometrist, om op die manier ook 
toegankelijker te worden voor niet VESTING Leden. 

Website
Het afgelopen halfjaar heeft het VESTING Bestuur een vernieuwde website ontwikkeld, welke vanaf 10 oktober 
2017 in gebruik genomen kan worden. Er is gestreefd naar een overzichtelijke website waar elke bezoeker makkelijk 
zijn weg vindt. De website verschaft informatie over de vereniging, haar commissies, haar (actieve) leden, haar 
activiteiten, haar partners en de vacatures. Door middel van actief gebruik van Google Analytics wordt de VESTING 
Website doorlopend geoptimaliseerd. 

Niewsbrieven
Elk lid ontvangt maandelijks een nieuwsbrief per e-mail met daarin de nieuwsberichten, activiteiten en aankondiging 
van de nieuwe werving van commissies. De alumni ontvangen viermaal per jaar de alumninieuwsbrief waarin 
de stand van zaken van VESTING wordt beschreven. Daarnaast worden alumni via de nieuwsbrief of een apart 
verstuurde mail op de hoogte gesteld van de aankomende Alumni Activiteit. Verder ontvangen leden van het 
Comité van Aanbeveling twee maal per jaar een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
binnen VESTING en te kijken waar ze eventueel iets kunnen betekenen voor VESTING. 

(Vacature)mails
Via de e-mail ontvangen VESTING Leden extra informatie over evenementen of andere voor hen relevante zaken. 
Daarnaast wordt er maandelijks een vacaturemail verstuurd om de carrièremogelijkheden nog beter onder de 
aandacht te brengen. 

SMS
Voor grotere evenementen zoals de (H)ALV’s en de borrels stuurt het VESTING Bestuur sms’jes naar de leden. Ook 
kan de sms-service worden ingezet voor andere evenementen met grote deelnemersaantallen. 
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VESTING Kamer
De VESTING Kamer blijft een belangrijk communicatiemiddel voor VESTING. Door middel van de Fifty Cent Shop, 
die nog steeds dagelijks veel bezoekers trekt, kan goed persoonlijk contact met zowel VESTING Leden als andere 
verenigingen gemaakt worden. Dit informele en directe contact blijkt een goede manier om leden te informeren 
over aankomende activiteiten. Op de VESTING Kamer kan het VESTING Bestuur ook makkelijk bereikt worden 
voor vragen of bij problemen. Tevens is de recente toevoeging van een televisiescherm in de VESTING Kamer een 
mogelijkheid voor het VESTING Bestuur om een dynamischer promotiebeleid te kunnen voeren.

Overige promotiemiddelen
Naast bovengenoemde communicatiemiddelen worden Facebook groepen en collegepraatjes ook ingezet voor 
promotie. Ook mond-tot-mond reclame blijkt effectief onder de VESTING Leden en dit blijft het VESTING Bestuur 
dan ook stimuleren en uitvoeren. 
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Activiteitenoverzicht
6 maart: Algemene Ledenvergadering 
Gedurende de Algemene Ledenvergadering vond de dechargering van het 27e VESTING Bestuur en de installatie 
van het 28e VESTING Bestuur plaats in het Heerenhuis te Spilsluizen 9. Er waren 65 studenten aanwezigen die na 
afloop van de ALV genoten van een hapje en een drankje.

8 maart: Inhousedag Flow Traders
25 VESTING Leden verzamelden om 9.00 uur om vervolgens met zijn allen naar Amsterdam af te reizen. In 
de bar bij Flow Traders, die er meer uitzag als een soort woonkamer waar whiskey gedronken wordt en sigaren 
gerookt worden, kregen wij een heerlijke lunch. Na de lunch was het tijd voor een presentatie over het bedrijf 
met aansluitend een uitdagende case. We eindigden de dag met een rondleiding over de werkvloer: wat een hoop 
schermen, grafieken en tabellen! Daarna was het tijd voor weer een lange reis naar huis.

9 maart: Masteractiviteit
Elf masterstudenten, waaronder het masterteam, en het bestuur hebben genoten van een bierproeverij. Zes 
verschillende biertjes werden geproefd en beoordeeld. Er werd gepraat over van alles en nog wat en ook de 
verschillende mastervakken kwamen goed aan bod. Het was een gezellige avond.

14 maart: Docent-Student borrel
14 maart was het weer tijd voor de halfjaarlijkse docent-student borrel. De opkomst was niet erg hoog, waardoor 
het bestuur besloten heeft deze activiteit in het vervolg een andere invulling te geven. 

17 maart: Inhousedag SAS
Vrijdag 17 maart vertrokken 21 VESTING Leden naar het kantoor van SAS dat is gevestigd op landgoed Oud-Bussum 
te Huizen. We werden verwelkomd met een heerlijke lunch, waarna wij een presentatie over SAS bijwoonden. Na de 
presentatie was het tijd voor de case die plaatsvond ik het Koetshuis. Tijdens de case werd er kennisgemaakt met de 
software van SAS. Met deze software moesten de studenten een promotiebeleid voor een supermarkt ontwikkelen, 
die daarna gepresenteerd werd. We sloten de dag af onder het genot van een hapje en een drankje. 

20 maart: Recruitment diner ING
Door middel van een anonieme CV-selectie werden twaalf studenten geselecteerd om deel te nemen aan het 
recruitment diner van ING dat plaatsvond op 20 maart. Om 19 uur werd iedereen welkom geheten met een drankje 
in Louis XV. Na een korte presentatie over ING konden we op een informele manier verder kennismaken met het 
bedrijf tijdens een heerlijk diner. 

22 maart: Master/PhD-seminar
Woensdag 22 maart lieten Mart van Megen en Albert Schrotenboer (twee PhD-studenten) tien geïnteresseerde 
studenten kennismaken met hun onderzoek. Mart van Megen vertelde over zijn onderzoek “Searching for a bargain” 
en Albert Schrotenboer vertelde over zijn onderzoek “The Multi-Period Service Planning and Routing Problem for 
offshore operations”. 
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18 april: AC Activiteit & Borrel
Op dinsdag 18 april organiseerde de Activity Committee ‘Wie is de Mol?’. 24 studenten kregen hierdoor de kans 
om een keer zelf ‘Wie is de Mol?’ te spelen. Na een korte uitleg en de verdeling van de teams ging het spel van start. 
Onder begeleiding van de commissie moesten er verschillende opdrachten worden gedaan in de stad, waarbij ‘de 
mol’ het de deelnemers soms erg lastig maakte om deze tot een goed einde te brengen. Na deze geslaagde activiteit 
was het tijd voor de borrel. ‘t Vaatje werd gevuld met zo’n honderd VESTING Leden die onder het genot van wat 
biertjes een gezellige avond hadden. 

20 april: Bedrijfslezing Willis Towers Watson
Op donderdag 20 april kwamen zestien studenten naar ‘Het Heerenhuis’ voor een lezing van onze hoofdsponsor 
Willis Towers Watson die speciaal hiervoor vanuit Amsterdam naar Groningen afreisde. Na een interessante lezing 
over car insurance was er nog een borrel waar de laatste vragen gesteld konden worden. 

25 april: Conference
Op dinsdag 25 april vond de jaarlijkse VESTING Conference plaats waar ongeveer zeventig VESTING Leden zich 
voor hadden aangemeld. De Conference Committee heeft een jaar lang hard gewerkt om deze dag voor te bereiden. 
De dag ging van start met interessante sprekers, waarna er een lekkere lunch klaarstond. In de middag was het tijd 
voor een case om een beeld te krijgen van de werkzaamheden van verschillende bedrijven. De dag werd afgesloten 
met een diner bij Louis XV. 

26 april: Informatiemeeting nieuwe commissies
Woensdag 26 april vond de informatiemeeting voor de nieuwe commissies plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd 
voor commissies waarvoor gesolliciteerd kon worden, verteld wat ze precies inhouden. Helaas waren er niet veel 
geïnteresseerden aanwezig, maar door goede promotie zijn de commissies toch goed gevuld. 

28-30 april: Batavierenrace
Op vrijdag 28 april trokken 23 VESTING Leden richting Enschede voor de jaarlijkse Batavierenrace. VESTING 
deed dit jaar mee met een team, dat ons een 170ste plaats opleverde. Er is veel gelachen en we hebben ons niet 
uit het veld laten slaan door de koude nachten. De Vestingbar werd uiteraard als favoriete stekje bestempeld. De 
eindetappe werd gerend door Luuk Pentinga en Anne Dumoulin.

2 mei: Recruitment Dinner Milliman
Twaalf VESTING Leden, die geselecteerd waren via anonieme CV, mochten op 2 mei deelnemen aan het 
Recruitment Dinner met Milliman. Na een korte presentatie over Milliman werd er heerlijk gegeten bij ‘t Fetihhuis. 
De werknemers van Milliman die mee waren wisselden per gang van plek zodat iedereen de mogelijk had om aan 
de geschikte persoon al zijn/haar vragen te stellen over (het werk bij) Milliman.

4 mei: Inhousedag MIcompany
Op 4 mei was het tijd voor de twintig IP deelnemers om af te reizen naar Amsterdam waar de inhousedag bij 
MIcompany gepland stond, een consultancybedrijf op het gebied van data analyse. Na een heerlijke lunch was het 
tijd voor een korte presentatie, waarna de case van start ging. In groepjes werd er in verschillende rondes gestreden 
voor een mooie prijs. Na de case kon er in de bar van MIcompany nog even geborreld worden en werden de laatste 
vragen gesteld. Daarna was het tijd voor de terugreis naar Groningen.
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9 mei: Freshmen Symposium
In Plaza Danza kwamen 41 ambitieuze eerstejaarsstudenten bijeen voor het Freshmen Symposium. Er was een 
lezing door prof. Dr. van Foreest en Mr. Hak. De cases werden gegeven door prof. Dr. Sierksma en De Kleine 
Consultant. De dag werd afgesloten met een etiquettediner bij ‘t Feithhuis.

10 mei: Inhousedag Zanders
De laatste inhousedag voordat de twintig deelnemers van het International Programme naar Bogota vertrokken 
werd vond plaats bij Zanders, gevestigd in Bussum. Dit keer was er geen case, maar een escaperoom waarbij een 
fraudezaak op Wall Street opgelost moest worden. De dag werd afgesloten met een borrel en lekkere hapjes. 

12 mei: Barista workshop & pubquiz met EY
Op 12 mei stond er een informele activiteit met EY gepland in ‘t Feithhuis. De zestien deelnemers werden in twee 
groepen verdeeld. De ene groep mocht zich wagen aan een quiz over EY en zo kijken of hun kennis over EY een 
beetje op orde was, de andere groep begon met de barista workshop. Na de quiz en het zetten van een aantal kopjes 
koffie was het tijd om te wisselen. Nadat beide groepen de quiz en de barista workshop hadden gedaan, kon er nog 
even geborreld worden. 

15 mei: SC Activity
Op maandag 15 mei vond de laatste activiteit georganiseerd door de Sports Committee plaatst. Met veertig VESTING 
Leden werd er gepaintballd bij Binn’npret. Na een uitleg brak de oorlog uit. Algauw werden de eerste verfkogels 
bijgekocht en waren de eerste blauwe plekken een feit. Na anderhalfuur gespeeld te hebben, werd er nog een drankje 
gedronken waarna iedereen weer op huis aan ging. 

18-29 mei: International Programme
Op donderdag 18 mei vertrokken de twintig deelnemers van het VESTING International Programme naar het verre 
Colombia. Het was een lange reis, met een overstap in Istanbul, maar uiteindelijk was iedereen dit eigenlijk alweer 
vergeten na de eerste uurtjes op Colombiaanse bodem. Deze bodem ligt overigens op zo’n 2600 meter hoogte, 
waardoor zelfs de goede conditie van wedstrijdroeiers het na drie traptreden niet meer volhield. In het eerste 
weekend werd voornamelijk de cultuur ontdekt, waarna er doordeweeks bedrijfsbezoeken op de planning stonden. 
Op de laatste vrije dag, de zaterdag, werd er een uitstapje gemaakt naar een natuurpark. Hier hebben de deelnemers 
zich in korte tijd gewaand in twee verschillende ecosystemen en daarmee ook in twee totaal verschillende klimaten. 
Zondag begon de lange terugreis, tijdens welke iedereen terugkeek op een fantastische en tevens interessante week 
in Bogota! 

24 mei: International Student Activity
24 mei vond de laatste activiteit voor onze internationale studenten plaats. Met drie bestuursleden en elf internationale 
studenten hebben we heerlijk gebarbecued bij café de Toeter. Na de barbecue hebben we met degenen die dat leuk 
vonden (en dat was vrijwel iedereen) voetbal gekeken in de stad. 

30 mei: End of the Year Party
Op 30 mei was het alweer tijd voor de laatste activiteit voor alle leden van het academisch jaar 2016-2017. Met 
onze End of the Year Party bij Villa Volonté hebben we het jaar zeker goed afgesloten. Voor het feest was er nog de 
mogelijkheid om bij café De Sleutel te eten, waar we met 34 VESTING Leden hebben gegeten. Rond het moment 
dat de acts begonnen die sommige commissies hadden ingestudeerd, waren er ongeveer honderd leden aanwezig. 
Het feest ging door tot in de late uurtjes. 
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2 juni: Master Activity
Op vrijdagmiddag 2 juni, met een prachtig zonnetje en geen wolkje aan de lucht, vond de laatste master activiteit 
van het academisch jaar plaats. We zijn met tien masterstudenten en een deel van het bestuur wezen borrelen bij 
Café Mooi. De speciaal biertjes en hapjes waren heerlijk, het was een goede afsluiting van het academisch jaar. 

14 augustus: Kei-week social
Op maandag 14 augustus konden aankomende studenten alvast kennismaken met VESTING. Het bestuur, de IWC en 
de meeste mentoren waren ook aanwezig. Met zo’n vijftig studenten (35 eerstejaars- en vijftien ouderejaarsstudenten) 
werden er in het zonnetje wat drankjes genuttigd, waarna de eerstejaars door gingen om kennis te maken met hun 
kei-week groepje. 

1-3 september: Introduction Weekend
Op vrijdag 1 september verzamelden negentig eerstejaars- en dertig ouderejaarsstudenten zich voor het legendarische 
introductieweekend. Met twee bussen vertrokken we naar kampeerboerderij Tweehek in Westdorp. Het weekend 
stond in het teken van elkaar en VESTING leren kennen. Er was onder andere een ronde kennismakingsspellen, 
ochtendgymnastiek en kampvuur. Op zaterdagochtend kwamen dr. P. Heijnen, dr. B. de Jonge en Ruben Peeperkorn 
vertellen over de opleiding. Op zondag was er nog de traditionele VESTING Veiling en ‘s avonds werd het weekend 
afgesloten met een optioneel diner bij Napoli. 

5 september: First Years Lunch 
Na de eerste indrukken op de universiteit en de eerste colleges achter de rug, kwamen zo’n 160 studenten (eerstejaars, 
bestuur, IWC en mentoren) dinsdagmiddag 5 september naar de kantine van de ACLO om met z’n allen te lunchen, 
uiteraard kosteloos.

5 september: LaTeX workshop
Aansluitend aan de eerstejaars lunch was er voor de eerstejaarsstudenten de mogelijkheid om kennis te maken met 
het programma LaTeX, wat ze tijdens hun studie veel zullen gaan gebruiken. Zo’n 110 studenten kwamen naar de 
workshop, waar acht ouderejaarsstudenten hen uitleg gaven. 

7 september: Kick Off Master Activity
Op donderdag 7 september was er een barbecue voor de masterstudenten georganiseerd. Hier hadden zij de 
mogelijkheid om hun jaar samen gezellig te beginnen met een stukje vlees en een drankje. Er waren ongeveer 
zeventien studenten bij deze barbecue die plaatsvond bij de ACLO.

11 september: Pubquiz & VESTING Social
De eerste activiteit van het nieuwe academische jaar voor de hele vereniging was een pubquiz die plaatsvond bij 
café De Toeter. 124 studenten gingen de strijd aan met elkaar. Na de pubquiz verplaatste iedereen zich naar café ‘t 
Vaatje waar de eerste VESTING Borrel van het jaar plaatsvond. Er werd tot in de late uurtjes gefeest. Al met al een 
geslaagde avond. 

14 september: International Student Activity
Op donderdag 14 september vond een welkomstdiner voor de internationals plaats. Dertien internationale studenten 
en het bestuur kregen bij Rajeev voor een heerlijk biefstukje en dumplings. Na het diner werden verschillende 
spelletjes gespeeld. Al met al was het een geslaagde eerste activiteit voor de internationals. 
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18 september: First Year Activity
Tijdens het drukken van de stukken heeft deze activiteit nog niet plaatsgevonden.

19 september: Informatiemeeting LED Board
Tijdens het drukken van de stukken heeft deze activiteit nog niet plaatsgevonden.

21 september: Vakgroep barbecue
Tijdens het drukken van de stukken heeft deze activiteit nog niet plaatsgevonden.

27 september: Landelijke Econometristen Sport Toernooi
Tijdens het drukken van de stukken heeft deze activiteit nog niet plaatsgevonden.

30 sept. - 1 okt.: Sailing Weekend
Tijdens het drukken van de stukken heeft deze activiteit nog niet plaatsgevonden.

4 oktober: Alumni Symposium
Tijdens het drukken van de stukken heeft deze activiteit nog niet plaatsgevonden.
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Voorstellen
Voorstel wijzigen statuten
Bij dezen stelt het VESTING Bestuur 2017 - 2018 voor om, naast het gewone lidmaatschap,  het bijzonder 
lidmaatschap toe te voegen aan de statuten van de vereniging. Het gewone lidmaatschap zal volgens de voorgestelde 
statuten alleen toegekend worden aan bachelor- en masterstudenten die een econometrische studie volgen. Het 
bijzonder lidmaatschap is voor hen die geïnteresseerd zijn in econometrie en op enige wijze verbonden zijn aan 
VESTING. Voor beide lidmaatschappen is het een vereiste om ingeschreven te staan bij de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde.

De voorgestelde wijzigingen zijn te vinden op de VESTING Website. Tevens zijn uitdraaien hiervan beschikbaar 
tijdens de HALV op 9 oktober 2017. 

Voorstel wijzigen huishoudelijk reglement
De voorgestelde wijzigingen voor de statuten van VESTING zijn ook van invloed op het huishoudelijk 
reglement. Om die reden stelt het VESTING Bestuur 2017 - 2018 voor om de statutenwijzigingen ook door te 
trekken in het huishoudelijk reglement. Tevens wil het VESTING Bestuur 2017 - 2018 een aantal onderdelen 
uit het huishoudelijk reglement moderniseren. 

De voorgestelde wijzigingen zijn te vinden op de VESTING Website. Tevens zijn uitdraaien hiervan beschikbaar 
tijdens de HALV op 9 oktober 2017. 
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Secretarieel halfjaaroverzicht van 6 maart 2017 tot en met 9 oktober 2017
Maart
6 Algemene Ledenvergadering
8 Inhousedag Flow Traders
9 Master Activity: Beer Tasting
14 Docent-Student borrel
17 Inhousedag SAS
20 Recruitment Dinner ING
22 Master/PhD-seminar

April
2 Nieuwsbrief april
18 Alumninieuwsbrief
18 AC Activiteit: Wie is de Mol?
18 VESTING Borrel
20 Bedrijfslezing Willis Towers Watson
25 Conference: Welfare and wellbeing; applications of econometrics
26 Informatiebijeenkomst nieuwe commissies
28-30 Batavierenrace

Mei
1 Nieuwsbrief mei
2-30 VESTING Moordspel
4 Inhousedag MIcompany
9 Freshmen Symposium
10 Inhousedag Zanders
12 Informele activiteit met EY: Barista workshop & pubquiz
13 Alumni Activiteit
15 SC Activiteit: Paintball
19-28 International Programme Bogota
24 International Student Activity: Barbecue
30 Unigarant eindfeest

Juni
2 Masteractiviteit: Vrijdagmiddag borrel

Juli
11 Alumninieuwsbrief
11 VESTING Boekenverkoop geopend

Augustus
14 Kei-weekborrel
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September
1-3 VESTING Introduction Weekend
4 Nieuwsbrief september
5 Eerstejaarslunch
5 LaTeX workshop
7 Masteractiviteit: barbecue
11 Pubquiz
11 Borrel
14 International Student Activity
18 Eerstejaarsactiviteit: darten, poolen en bowlen
19 Informatiebijeenkomst LED Bestuur
21  Vakgroep barbecue
27 Landelijke Econometristen Sport Toernooi
30 Zeilweekend

Oktober
1 Zeilweekend
2  Nieuwsbrief oktober
4  Alumni Symposium
9 Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering
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Actieve Leden

Bestuur
Lara van Steen   voorzitter
Luuk Pentinga   vicevoorzitter en penningmeester
Lotte Post   secretaris
Britt van Veen   intern coördinator 
Sander Fillet   coördinator bedrijfscontacten

International Programme Committee
Sander de Vries   voorzitter
Aranka van Dalen  penningmeester en reisleider
Lisa van der Leij  bedrijfscontacten
Bob Resink   bedrijfscontacten

Conference Committee
Tom Greeven   voorzitter
Michiel van der Gaag  secretaris en penningmeester
Marc Achterbosch  dagcoördinator
Sjoerd Spuijbroek  sprekers
Elja Vegter   bedrijfscontacten

Career Experience Committee
Rixt Swierstra   voorzitter
Stijn Hoeksma   secretaris en penningmeester
Mark Busschers  dagcoördinator
Stefan de Graaf   bedrijfscontacten I
Cristien Houtsma  bedrijfscontacten II/promotie

Introduction Weekend Committee
Sjoerd Spuijbroek  voorzitter
Marie Hiemstra  secretaris
Floor van Kampen  penningmeester
Coert Schrijver   kampcoördinator
Tobias Witte   activiteitencoördinator

Sailing Weekend Committee
Phebe Langens   voorzitter
Jasper Visser   secretaris
Leon Ackerman  penningmeester
Niklas Kranz   kampcoördinator
Femke van Essen  activiteitencoördinator
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Freshmen Symposium Committee
Elja Vegter    voorzitter
Leon Ackerman   secretaris en penningmeester
Ilse Thomson    dagcoördinator
Michiel van der Gaag   bedrijfscontacten
Femke van Essen   bedrijfscontacten

Activity Committee 
Noortje Mentink   voorzitter
Andere vijf commissieleden nog onbekend op het moment van het drukken van deze stukken.

Sports Committee
Arjan Faber    voorzitter
Andere vijf commissieleden nog onbekend op het moment van het drukken van deze stukken.

Weekend Trip Committe
Commissieleden nog onbekend op het moment van het drukken van deze stukken.

Magazine Committee
Lotte Post    voorzitter en hoofdredacteur
Tim van Wilsum   redacteur
Casper Thalen    redacteur
Tim van Schaick   redacteur
Anne Dumoulin   redacteur
Yorick Wanders   redacteur
Marleen Schumacher   redacteur
Wouter Nientker   redacteur
Pieter Dilg    redacteur

Multimedia Committee
Aranka van Dalen   voorzitter
Nigel Overmars   commissielid
Mark Busschers    commissielid
Igor Damming    commissielid
Britt van der Elsken   commissielid
Elwin Dogger     commissielid
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International Student Activity Team
Elena Agachi    commissielid
Rajeev Sanjeev    commissielid
Jake Spice    commissielid
Katrin Szabo    commissielid
Luka Drinčić    commissielid

Masterteam
Guus Smit    commissielid
David Enthoven   commissielid
Eveline Liefkens   commissielid
Sophie De Mol van Otterloo  commissielid

Raad van Commissarissen
Dennis Kant    voorzitter bestuur 2016 - 2017
Jord Schepel    penningmeester bestuur 2016 - 2017
Jeroen Westerbeek   voorzitter bestuur 2015 - 2016
Pim Blom    penningmeester bestuur 2015 - 2016
Tessa van de Werve   voorzitter bestuur 2014 - 2015
Chris Wijnbergen   penningmeester bestuur 2014 - 2015

Kascontrole Commissie
Jord Schepel    penningmeester bestuur 2016 - 2017
Pim Blom    penningmeester bestuur 2015 - 2016
Chris Wijnbergen   penningmeester bestuur 2014 - 2015

VESTING Ereleden
Martijn Loo
Bram de Jonge
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Voorwoord Financieel halfjaarverslag 2017 - 2018
Geachte VESTING Leden,

Voor jullie ligt het financieel halfjaarverslag van de eerste zeven maanden van het boekjaar 2016 - 2017. Hierin zijn 
de balans op 1 september en de resultatenrekening van het bestuur en verschillende commissies tot 1 september te 
vinden. Dit voorwoord heeft als voornaamste doel om enkele zaken in het algemeen en op de balans toe te lichten. 
Een toelichting over de resultatenrekening van het bestuur en commissies staat later in de stukken vermeld.

Op de balans is aan de activazijde te zien dat het vernieuwde design van de VESTING Website aan de balans is 
toegevoegd. Dit betreft vooralsnog slechts de gemaakte aanbetaling. Daarnaast zijn het online platform van De 
Econometrist en de vorige website nu volledig afgeschreven. De post voor vooruitbetaalde bedragen is ook sterk 
afgenomen en bestaat nu uit betalingen voor het Introduction Weekend en Sailing Weekend.

Aan de passivazijde is allereerst te zien dat het eigen vermogen sterk is gestegen met het behaalde resultaat van het 
afgelopen boekjaar. De voorziening bestuur die daaronder te vinden is, is sterk gedaald omdat veel van de gemaakte 
voorzieningen gebruikt zijn voor de betreffende kosten. Zoals doorgaans het geval halverwege het boekjaar, lijkt 
het saldo van het lopende boekjaar erg laag. Dit komt omdat er voor het Introduction Weekend al veel kosten zijn 
gemaakt en veel facturen na 1 september zijn verstuurd.

Al met al heeft VESTING een zeer gezond financieel halfjaar gedraaid en wij voorzien hier ook de komende vijf 
maanden geen problemen. Bij dezen wil ik jullie uitnodigen de financiële stukken op de komende pagina’s door te 
lezen en eventuele vragen 9 oktober tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering te stellen.

Namens het VESTING Bestuur 2017 - 2018,

Luuk Pentinga
Penningmeester
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Financieel halfjaaroverzicht
Balans per 01-09-2017
Activa 31-01-17 31-08-17 Passiva 31-01-17 31-08-17
InDesign computer 871,25 435,62 Eigen vermogen 37.425,84 44.363,26 
Nieuw Design Website - 1.875,00 
Website/App 2.605,76 - Contributie 677,78 838,00 
De Econometrist 213,23 - 
Scansysteem FCS 498,00 249,00 Voorziening Bestuur 12.719,72 1.898,02 
GoPro 258,20 129,10 Voorziening Introduction Weekend - 2.000,00 
Naambadges 453,08 226,54 Voorziening Activity Committee 1.750,00 1.750,00 
Borrelcamera 148,20 74,10 Voorziening Conference 2.000,00 2.000,00 
TV 487,04 243,52 Voorziening International Programme 2.500,00 2.500,00 
Overige vaste activa - - Voorziening Lustrum 1.500,00 3.000,00 

Voorziening Alumni - - 
Fifty Cent Shop 331,58 161,79 Voorziening Hitchhiking Weekend - - 
VESTING Shop 257,40 244,21 Voorziening Sailing Weekend - 1.000,00 

Voorziening Sports Committee 1.750,00 1.750,00 
Rabobank lop. rekening 2.937,52 4.402,11 Voorziening Weekend Trip Committee - 1.000,00 
Rabobank kapit.rekening 50.500,00 26.250,00 
Kas - - 

Debiteuren 10.187,88 13.831,19 Crediteuren 6.784,12 1.135,09 
Te vorderen BTW 1.142,82 2.345,63 Af te dragen BTW 3.366,56 4.537,11 

Vooruitbetaalde bedragen 18.055,18 3.969,50 Vooruitontvangen bedragen 11.535,70 - 

Saldo lopend boekjaar 6.937,42 -13.334,17 
Totaal 88.947,14 54.437,31 Totaal 88.947,14 54.437,31 

Debiteuren Crediteuren
Debiteuren VESTING 9.663,87 Crediteuren VESTING 27,09 
Debiteuren LEST 530,32 Crediteuren GAXEX 968,00 
Debiteuren International Programme1.000,00 Crediteuren International Programme 140,00 
Debiteuren Conference 2.436,00 
Debiteuren Activity Committee 201,00 

Totaal 13.831,19 Totaal 1.135,09 

Vooruitbetaalde bedragen Vooruitontvangen bedragen
Vooruitbetaald Introduction Weekend3.249,28 
Vooruitbetaald Sailing Weekend 720,22 

Totaal 3.969,50 Totaal - 
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VESTING Algemene Ledenvergadering
Begroting 2017-2018

Lasten Begroting 2017-2018 Realisatie tot 01-09-2017 Aangepaste begroting 2017-2018
1 Reis-/ verblijfskosten 1.200,00 903,68 1.250,00 
2 Representatiekosten

Borrels 9.000,00 3.272,10 9.000,00 
ALV-kosten 800,00 442,00 800,00 
Commissiedeclaraties 4.600,00 1.806,08 4.600,00 
Bestuursdeclaraties 3.950,00 1.932,47 3.950,00 
Eerstejaarsstudenten 2.100,00 2.022,17 3.300,00 
Masterstudenten 800,00 278,25 800,00 
International Student Activity 600,00 135,90 600,00 
Ouderdag 150,00 - 300,00 
Bestuursacitviteiten 2.100,00 - 2.100,00 
VESTING Initiatief 500,00 - 500,00 
Website De Econometrist - - - 
Overige representatiekosten 4.315,00 1.583,66 4.708,48 
Totaal 28.915,00 11.472,63 30.658,48 

3 Administratiekosten 4.839,50 1.432,99 4.552,47 
4 Promotiekosten

VESTING Shop 400,00 409,13 500,00 
Facebook promotie 500,00 110,00 500,00 
Logo gadgets 500,00 - 500,00 
Overige promotie 50,00 - 50,00 
Totaal 1.450,00 519,13 1.550,00 

5 Afschrijvingskosten
Borrelcamera 74,11 74,10 74,10 
Vernieuwde Website 1.250,00 - 1.250,00 
VESTING Website + CRM 2.605,78 2.605,76 2.605,76 
InDesign computer + beeldscherm 435,63 435,63 435,63 
FCS scansysteem 249,00 249,00 249,00 
Naambadges 226,54 226,54 226,54 
GoPro 129,09 129,09 129,09 
Televisie VESTING Kamer 243,53 243,53 243,53 
Overige afschrijvingskosten 213,22 213,23 213,23 
Totaal 5.426,90 4.176,88 5.426,88 

6 ICT-kosten 904,45 384,00 904,45 
7 Voorziening Activity Committee 1.750,00 1.750,00 1.750,00 
8 Voorziening Sports Committee 1.750,00 1.750,00 1.750,00 
9 Voorziening Sailing Weekend 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

10 Voorziening Hitchhiking - - - 
11 Voorziening Introduction Weekend 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
12 Voorziening Freshmen Symposium 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
13 Voorziening Career Experience - - - 
14 Voorziening Conference 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
15 Voorziening International Programme 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
16 Voorziening Lustrum 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
17 Voorziening Bestuur - - - 
18 Voorziening Weekend Trip 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
19 Alumni Symposium 350,00 - 350,00 
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20 Commissieresultaten
Activity Committee - 100,7910 100,791
Sports Committee - -- --
Sailing Weekend - -- --
Introduction Weekend - -- --
Freshmen Symposium - -- --
Career Experience - -- --
Conference - -- --
International Programme - -- --
Lustrum - -- --
Totaal - 100,7910 100,791

21 Actieve leden 8.840,008 552,0455 8.880,008
22 Lezingen en Trainingen 350,0035 -- 350,003
23 VESTING Alumni 2.000,002 659,6365 2.000,002
24 Lasten vorig boekjaar - 139,7813 139,781
25 Overige lasten - 109,0910 109,091
26 Onvoorzien - -- --
27 Dub debiteuren - -- --
28 Resultaat 1.101,21 -13.334,17-1 802,348

Totaal 70.077,067 21.816,472 71.774,287

Baten Begroting 2017-2018 Realisatie tot 01-09-2017 Aangepaste begroting 2017-2018
29 Sponsoring 62.550,006 12.930,251 59.675,005
30 Contributie

Eerstejaars 467,5046 595,0059 595,005
Tweedejaars 260,0026 260,0026 260,002
Derdejaars 209,7820 209,7820 209,782
Jaarleden 1.100,00 -- 1.200,001
Donateurs 1.000,00 -- 1.077,001
Totaal 3.037,28 1.064,781. 3.341,783

31 Commissieresultaten
Activity Committee - -- --
Sports Committee - 115,1811 115,181
Sailing Weekend - -- --
Introduction Weekend - -- --
Freshmen Symposium - 447,6644 447,664
Career Experience - -- --
Conference - 700,9770 443,444
International Programme - 466,7246 466,724
Lustrum - -- --
Totaal - 1.730,531. 1.473,001

32 Bijdrage faculteit 485,0048 485,0048 485,004
33 Rente 20,002 -- 15,001
34 Resultaat Fifty Cent Shop - -239,13-2 -239,13-2
35 Resultaat VESTING Shop - 71,417 100,001
36 Voorziening Ouderdag - -- 150,001
37 Voorziening bestuur 2.712,382 2.712,362. 2.712,362
38 Baten vorige boekjaren 272,4027 2.952,522. 2.952,522
39 Overige baten 1.000,00 108,7510 1.108,751

Totaal 70.077,067 21.816,472 71.774,287
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Toelichting resultatenrekening en begroting
1. De reiskosten zijn hoog uitgevallen. Dit komt voornamelijk doordat veel bedrijfsgesprekken plaatsvonden  
 in een periode zonder week-OV.

2.  De kosten voor eerstejaarsstudenten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit vanwege het grote aantal
 eerstejaarsstudenten, waardoor met name het promotiepakket en de eerstejaarslunch duurder waren 
 dan begroot. De overige representatiekosten zijn dit jaar hoger vanwege de notariskosten die bij de 
 statutenwijziging komen kijken.

4. De kosten voor de VESTING Shop zijn hoog omdat er recent veel schriften zijn besteld. Dit zal niet 
 veel verder stijgen, aangezien de voorraad schriften nog aardig groot is. Verder zijn de kosten voor promotie 
 erg laag geweest. In de komende maanden wil het VESTING Bestuur wel intensiever promoten via sociale  
 media.

5.  Aankomend jaar wordt het vernieuwde design van de website eenmalig afgeschreven. Dit is nog niet 
 gerealiseerd, aangezien nog niet alle kosten op 1 september 2017 zijn gemaakt.

21.  Er zijn nog weinig kosten voor actieve leden gerealiseerd. Dit omdat het Actieve Leden Weekend en 
 Bedankje nog plaats moeten vinden, en veel van de etentjes met commissies nog niet zijn geweest.

29. De sponsorinkomsten worden dit jaar lager verwacht dan voorheen.

30. De inkomsten voor contributie zijn dit jaar hoger dan begroot, dit vanwege het grote aantal 
 eerstejaarsstudenten.

34.  De Fifty Cent Shop maakt dit halfjaar verlies, omdat veel producten voor boven de vijftig cent zijn ingekocht.

35.  Er zijn in het afgelopen halfjaar veel VESTING Speldjes verkocht.

38. De baten voor het afgelopen boekjaar liggen dit jaar erg hoog. Het grootste deel hiervan komt door het 
 vrijvallen van een aantal crediteuren en voorzieningen. Deze horen bij kosten die jaren geleden gemaakt 
 zijn en niet meer verwacht worden. Verder zijn er nog een aantal grote meevallers geweest voor activiteiten 
 van het vorige VESTING Bestuur.
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Realisatie Activity Committee 2016-2017
Lasten Baten
Administratiekosten 50,00 Bijdrage VESTING 1.750,00 
Casino Night 370,24 Inkomsten Casino Night 233,34 
Kerstgala 142,55 Inkomsten Kerstgala - 
Beer Tasting 247,80 Inkomsten Beer Tasting 128,03 
WIDM 225,43 Inkomsten WIDM 60,85 
EOTY diner 514,70 Inkomsten EOTY/diner 358,33 
EOTY party 1.072,40 
Moordspel 8,22 

Resultaat 100,79 
Totaal 2.631,34 Totaal 2.631,34 

Realisatie Freshmen Symposium Committee 2017
Lasten Baten
Administratiekosten 50,00 Bijdrage VESTING 1.200,00 
Reis- en verblijfskosten 913,92 Vergoeding faculteit 750,00 
Etiquettediner 1.060,06 Deelnemersbijdrage 587,82 
Representatiekosten 29,68 
Promotiekosten 17,35 
Overige kosten 19,15 

Resultaat 447,66 
Totaal 2.537,82 Totaal 2.537,82 

Realisatie Sports Committee 2016-2017
Lasten Baten
Administratiekosten 50,00 Bijdrage VESTING 1.750,00 
Jump XL 235,85 Deelnemersbijdrage Jump XL 149,38 
Wintersport 129,00 Deelnemersbijdrage Wintersport 10.624,98 
Wintersport Reiskosten 10.615,53 Deelnemersbijdrage Batavierenrace 852,12 
Batavierenrace 1.739,22 Deelnemersbijdrage Paintball 621,22 
Paintball 1.112,92 

Resultaat 115,18 
Totaal 13.882,52 Totaal 13.997,70 
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Realisatie Conference Committee 2017 tot 1 september 2017
Lasten Baten
Administratiekosten 100,001 Bijdrage VESTING 2.000,002
Locatie 4.746,654 Bijdrage Faculteit 1.500,001
Promotiekosten 636,646 Fondsen --
Representatiekosten 317,123 Sponsoring 3.750,003
Dagorganisatie 153,131 Deelnemersbijdrage 819,458
Reis en verblijf sprekers 201,782
Diner 1.213,161

Resultaat 700,977
Totaal 8.069,458 Totaal 8.069,458

Realisatie International Programme Committee 2017
Lasten Baten
Administratiekosten 100,001 Deelnemersbijdrage 11.980,001
Vliegtickets 12.691,081 VESTING 2.500,002
Hostel 2.260,132 Bijdrage Faculteit 1.000,001
Eten/Drinken 707,707 Sponsoring 4.200,004
Overig vervoer 352,083
Activiteiten Colombia 2.298,522
Activiteiten Nederland 538,505
Overige kosten 265,272

Resultaat 466,724
Totaal 19.680,001 Totaal 19.680,001
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Toelichting commissieresultaten
Activity Committee 2016 - 2017
De Activity Committee heeft een verlies gerealiseerd van €107,79.

Sports Committee 2016 - 2017
De Sports Committee heeft een winst gerealiseerd van €115,18.

Realisatie Freshmen Symposium Committee 2017
Het Freshmen Symposium heeft een ruime winst van €447,66 gerealiseerd. Dit komt voornamelijk door meevallers 
in de kosten van het etiquettediner.

Realisatie International Programme Committee 2017
De International Programme Committee heeft een winst van €466,72 gerealiseerd. Dit voornamelijk vanwege de 
zeer lage taxikosten in Bogota.

Realisatie Conference Committee 2017 tot 1 september 2017
De Conference Committee realiseert een ruime winst van €700,97. Na 1 september zijn nog wel declaraties voor 
reis-en verblijfskosten ontvangen voor een totaal van €257,23. Hiermee komt de commissie uit op een verwacht 
resultaat van €443,44.
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Verklaring van de Kascontrolecommissie
Ingevolge de opdracht van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 maart 2017 hebben wij de financiële cijfers voor 
de eerste zeven maanden van het boekjaar 2017 - 2018, eindigend op 31 januari 2018, van VESTING gecontroleerd.

Op grond van de door ons uitgevoerde controle is niets gebleken waaruit wij zouden moeten concluderen dat de 
cijfers geen getrouw beeld geven.

Groningen, 18 september 2017

Namens de Kascontrolecommissie 2017 - 2018,

   Dhr. C. Wijnbergen               Dhr. P.B. Blom          Dhr. J.F. Schepel
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