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Voorwoord
Aan het begin van het schooljaar werd het al duidelijk dat dit een moeilijk jaar zou zijn. De
corona crisis was net in volle gang, waardoor er geen fysieke activiteiten voor een groot deel
van het jaar gepland konden worden. Daarnaast ben ik ook het enige bestuurslid geweest dit
jaar. Ik stond er daarentegen niet alleen voor. De harde kern (de nieuwe RvC en meerdere
leden) van NOVA was nog aanwezig. Zij hebben mij het hele jaar geholpen en gesteund
zodat NOVA weer een kans kreeg voor een doorstart.
Graag zou ik iedereen willen bedanken die mij dit jaar geholpen hebben.
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Inleiding
Normaal zijn bij NOVA op elke dinsdagmiddag en avond SV lunches en borrels. Deze
hebben dit jaar niet door kunnen gaan wegens de corona maatregelen. Zo zal men ook zien
dat de meeste vaste evenementen van NOVA ook niet door hebben kunnen gaan of online
zijn doorgegaan.

Taakomschrijving
Een evenementenmanager houd zich bezig met het organiseren van en het mogelijk maken
van evenementen. Zo maakt deze een kwartaal of eerder van te voren een plan van wat er
ongeveer voor evenementen op de planning zullen staan. Op deze manier kan hij/zij/het
tijdig commissies opstellen en vrijwilligers vragen of zij aan het evenement mee willen
helpen. Verder zal deze zelf (of de commissies) een paklijst en budget maken voor het
evenement. Dit is dan aan de penningmeester om het goed te keuren.

NOVA de tijd drinkt!
Aangezien de SooS gesloten was hadden een paar leden en ik het idee om contact met
NOVA te houden via een wekelijkse podcast. Deze zou elke vrijdagavond rond 18:00
plaatsvinden in de SooS en vanaf huis toen dat niet meer kon i.v.m. de maatregelen.
Het was een beetje een stroef begin aangezien we niet echt wisten hoe je moet praten tegen
een livestream en hoe het zou lopen. Na een aantal keer te hebben geoefend en
daadwerkelijke planningen te maken voor de podcast, ging het wat makkelijker.
In de podcast werden dingen zoals, de NOVA weekmail, aankomende activiteiten en andere
onderwerpen besproken waarvan wij hoopten dat deze voor jullie interessant waren. Later
hebben wij ook steeds mensen uitgenodigd om leuke verhalen over hun werk, ervaringen of
NOVA verhalen te vertellen.
Het was een leuke ervaring en ik hoop dat dat ook zo was voor iedereen die live of achteraf
keek!
De laatste uitzending vrijdag 28 mei, met 23 afleveringen, 540 unieke kijkers, 42 uur en 8
minuten kijktijd en 1068 totale weergaven.
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NOVA de tijd drinkt door!
NOVA de tijd drinkt door is een project geweest waarbij de mensen van de NOVA podcast
en twee mensen die NOVA lid en van de SV’s zijn een gameshow hadden bedacht. het spel
was gebaseerd op een gameshow bedacht door Tom Scott ‘Citation Needed’. Waarbij de
spelmeester een random bedrijf of persoon van wikipedia omschrijft en de deelnemers
moeten dan raden waar het over gaat. Elke keer dat een deelnemer iets goed raad, krijgt
deze een punt.
Hier zijn meerdere afleveringen van gemaakt, maar deze zijn nog niet online gezet
aangezien hier veel editing werk aan vast zit en ik compleet gek werd om dat in mijn eentje
in de SooS dagen achter elkaar te doen. De opnames zijn uiteindelijk ook gestopt aangezien
we wegens de maatregelen de SooS helemaal niet meer in mochten.
De afleveringen staan nog wel op de Nas, dus ze kunnen nog altijd terug komen!
Het was in ieder geval wel heel leuk om te doen, alleen zo jammer dat er een abrupt einde
aan moest komen wegens de omstandigheden.
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O-SBS I, II, III, IV, V!
Ons eerste echte evenement was de Online SpeciaalBieren SooS, waarbij een aantal leden
zich hebben ingezet om alles hiervoor te regelen en op te zetten. Er werden pubquizzen
bedacht, Camera opstellingen en achtergrond sfeer neergezet, Speciaalbier pakketten
besteld, ontworpen en verzonden en het werd ook nog eens door hun gepresenteerd!
Elke Online-SpeciaalBieren SooS had een ander thema, andere vragen en andere spellen.
Zo waren er een monnikken thema, een sinterklaas thema, een Nederlands thema, een
dierenbende (bierenbende) thema en een Lustrum geel thema.
De O-SBS’en zaten altijd (bijna) helemaal vol, waarbij gemiddeld 48 mensen meededen. Dit
komt doordat de meeste bedrijven waar het speciaal bier werd gehaald vaak maar 2 kratten
van elk soort speciaalbier op voorraad stond. Toch hebben ze het voor elkaar gekregen om
bij het Lustrum evenement van het O-SBS een recordaantal van 53 mensen te kunnen
voorzien van een pakket. Bij dit laatste pakket zat ook een specifiek speciaalbiertje in het
pakket. Dit biertje heette het barbiertje, wat was gebrouwen door een bedrijf dat een
speciale run wilde organiseren waarbij zij renning rondom Nederland om geld op te halen
voor de strijd tegene depressie.
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De nieuwe bar!
Dan zijn we aangekomen op iets waar eigenlijk heel NOVA aan toe was en dat is de nieuwe
bar. Het is echt een pracht ding.
Sinds het begin van de corona crisis waarbij duidelijk werd dat NOVA zou moeten sluiten
voor het publiek, hebben wij gezegd “Dit is het moment, nu komt er een nieuwe bar in!”.
Als NOVA toch moest sluiten, dan moesten we er toch iets productiefs en positiefs van
maken.
Veel leden hebben meegeholpen aan het afbreken van de oude bar, wat in een dagje klaar
was! We hadden eerst verwacht dat dat wellicht meerdere dagen zou duren, maar nee.
Met veel plaatselijk overleg over waar de nieuwe bar precies zou komen te staan, hoe deze
eruit zou zien en wat er besteld moest worden is het plan in actie gezet.
We moesten van de oud-bruin café sfeer af en een nieuwe sfeer in de SooS creëren, een
modern NOVA!
Na vele weken zwoegen met houtwerk, verven, lijmen, epoxy werk, de elektra aanleggen en
meer was het eindelijk zo ver! De nieuwe bar is af!

Vele foto’s en video’s van de nieuwe bar zijn rond gegaan bij leden, op het internet en bij de
SV’s. Iedereen vind hem er fantastisch uit zien en wilde er gelijk een drankje doen, helaas
was de SooS nog dicht tot aan het einde van het schooljaar. Maar nu is de SooS weer open,
dus kom gezellig een keertje langs!
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De JV
Uiteindelijk kwam de officiële bestuursoverdracht er toch echt aan. Helaas moest deze nog
steeds online gehouden worden, maar het is wel heel leuk geweest om erbij te zijn en om
het mee te maken. Alles is nieuw, dus ik wist niet wat ik mee zou gaan maken.
Er zijn overdrachten van vorig jaar en een herweging van het jaar daarvoor gedaan, er is
bier gedronken en veel besproken.
Hopelijk gaat alles ook goed bij mijn overdracht en is het daarna gewoon feesten!

NOVA jaarnach
Bij de NOVA jaarnach komen normaal alle oud-besturen in hun bestuursblouse en leden bij
elkaar om de verjaardag van NOVA te vieren. Hier wordt veel gedronken, gefeest en met
taart gegooid!
Helaas moest dat dit jaar anders en dus online. Alle oud-besturen waren weer in hun
bestuursblouse, er was een zoek de verschillen spel opgesteld waar een prijs mee te winnen
was voor de avond en er was een recept voor Quesadilla’s (kaasdingetje) doorgestuurd.
Ik heb zelf de zoek de verschillen plaatjes aangepast, maar het bleek bij sommige foto’s toch
iets te lastig (oeps). Gelukkig had iemand een programma op zijn computer staan waardoor
hij verschillen in de plaatjes kon vergelijken en waarmee hij kon aantonen waar deze
verschillen zaten. Hij was helaas wel gediskwalificeerd.
Daarentegen waren sommige verschillen ook niet groter dan (welgeteld door een
deelnemer) 5 pixels, dus ik kon dat niemand kwalijk nemen.
Verder waren er allemaal opdrachten bedacht die iedereen mocht uitvoeren voor punten.
Van deze opdrachten moesten foto’s worden gemaakt. Hoe meer opdrachten op één foto,
hoe beter. Sommige foto’s zijn best pikant geworden en mogen helaas niet worden gedeeld.
Daarnaast was het echt een top avond en hoop ik iedereen weer snel te kunnen zien!
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Battle of the SV’s
In de tussentijd waren de SV’s en NOVA met iets nieuws bezig. Er was een activiteiten raad
opgesteld vanuit de SV’s, waarbij alle evenementenmanagers van de verenigingen bij elkaar
zouden komen om een evenement te bedenken.
Dit evenement is uiteindelijk geworden ‘The Battle of The SV’s’.
Er is een avond uitgekozen waarbij de meeste leden van verenigingen aanwezig kunnen
zijn. Iedere vereniging die meedoet bedankt een spel voor deze avond waarmee punten te
verdienen zijn. De vereniging met de meeste punten wint een wisseltrofee die gesponsord is
door alle verenigingen. Die vereniging mag deze houden tot aan de volgende Battle of The
SV’s. Waarbij zij hem moeten zien te verdedigen.

NOVA foto wedstrijd.
De NOVA fotowedstrijd is een evenement geweest wat wij hebben geprobeerd uit te voeren
via de NOVA instagram. Het bleek dat er niet heel veel interesse naar was, aannemelijk van
het aantal inzendingen. Toch hebben we echt prachtige foto's binnen gekregen zoals deze:

‘Hoe kom ik de corona tijd door in mijn eentje’ 2020-2021 auteur: Ron Klok
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NOVA instagram updates.
Verder hebben wij geprobeerd zo veel mogelijk leuke dingetjes vanuit NOVA ook door te
geven via het NOVA instagram account. Zo hebben wij elke week op maandag weektips
online gezet, advertenties gemaakt voor aankomende evenementen en leuke feitjes
doorgegeven.
Van de NOVA instagram updates zijn ook templates gemaakt, om het voor ons zelf zo
makkelijk mogelijk te maken om deze online te zetten. Een lid en ik hebben hier samen heel
hard aan gewerkt. Graag zou ik dit lid hartelijk willen bedanken voor de inzet die getoond is!
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Cocktail workshop
De NOVA cocktailworkshop was een online evenement dat wij graag op wilden stellen dit
jaar en dat is gelukt! Het thema was Hawaii en mensen kregen in hun pakketten dus
cocktails die hingen aan dat thema en bloemenkettingen.
De workshop is opgesteld door 3 leden inclusief ik + een lid dat wilde me helpen met de
aankleding. Het was veel werk om zoiets op te stellen. Dit was voor mij namelijk de eerste
keer dat ik samen met anderen een echt evenement ging op stellen.
Een van deze mensen heeft heel veel werk gestoken in het uitzoeken van de cocktails en
hier een budget van maken, een ander heeft heel veel werk gestoken in een mooi boekje
ontwerpen waar alle recepten in staan en de promotie. Ik heb geholpen met de bestellingen
en inschrijvingen en we hebben gezamenlijk alle pakketten verdeeld en weggebracht.
Op de dag zelf hebben we ook gepresenteerd en veel plezier gehad. De inschrijvingen
waren bijna helemaal vol (29/30) en alle drankjes waren lekker. Misschien niet voor
iedereen, maar ja, smaken verschillen.
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NOVA escape room
Een ander evenement wat was gepland was de NOVA escape room, waarbij deelnemers in
groepjes werden ingedeeld om mee te doen aan een online escape room. Het groepje wat
het snelste uit de escape room was kreeg een prijs!
De escaperoom die uitgekozen was was een vooraf gemaakte escape room van een bedrijf.
Dit zorgde ervoor dat we alleen hoefde te kijken welke escape room wij leuk vonden,
promotie hoefde te maken en inschrijvingen bij moesten houden.

NOVA BingoSooS
De NOVA BingoSooS was door een aantal leden bedacht en georganiseerd. Zij hadden het
thema ‘The BingoBabes’ bedacht, waarbij zij naar elke deelnemer een digitaal ticket stuurde
waar zij als oude dames verkleed waren.

Ze hadden een zwembad vol met badeentjes gevuld en deze steeds opgevist. Onderop de
badeentjes stonden de nummers geschreven. Er waren ook pakketten naar deelnemers
gestuurd waar uiteraard de bingokaarten in zaten, en meer!
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NOVA podcast 2.0
De NOVA pocast 2.0 was de laatste podcast die is uitgezonden. Hierbij hadden wij drie
gasten met bijzondere beroepen uitgenodigd. Een Analoog astronaute en satelliet test
engineer, een Politieagente en een Assistent budgetbeheerdster.
Hierbij hadden we bedacht vooraf via instagram vragen te vragen aan kijkers, zodat deze bij
onze eigen vragen konden worden geplaatst. Onze eigen vragen stonden ook in een
prijsvragen formulier wat aan het begin van de podcast was gedeeld met alle kijkers. Op
deze manier probeerde wij wat interactiever te zijn met kijkers.
Verder hebben de gasten een verhaal vanuit nova of hun werk verteld en hebben we voor de
aankomende evenementen net als met andere podcasts advertentie gemaakt.
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NOVA Whiskyproeverij
De NOVA Whiskyproeverij was iets wat wij al langer wilden organiseren bij NOVA, helaas
kwam daar uiteindelijk niets van aangezien wij toen niet genoeg mankracht en mensen die
iets van whiskies wisten konden vinden.
Toen kwamen er plots een paar leden naar ons toe met de vraag of er een whiskyproeverij
zou plaatsvinden en dat zij ook wel wilden helpen met het organiseren.
Toen kon het opeens wél door gaan!
We hebben een budget opgesteld, inkopen gedaan, het evenement gepland en
geadverteerd en de pakketten ingedeeld en langs gebracht.
Het thema was ‘Around the world’ waarbij de whiskies allemaal oorsprongen hadden van
verschillende landen.
Het evenement zelf was ook heel leuk, met lekker hapjes in de pakketten en een presentatie
over de whiskies. In de pakketten zaten ook formulieren waar je de smaak van je whisky op
kon noteren en rangschikken.
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NOVA ek. poule
Daarnaast was er door een lid nog gevraagd of hij een EK. poule kon organiseren voor
NOVA leden voor het ek voetbal.
Hierbij konden 2 keer per week wedstrijdvoorspellingen via google forms worden ingedeeld
met eens per week een tussen prijs voor de persoon die de meeste punten heeft behaald en
daarna nog een prijs voor de top 3.
Aan mij was gevraagd of ik de promo kon regelen en hij zou voor de rest alles zelf regelen.
Uiteraard mocht dit.
Ik kon er zelf helaas niet bij zijn, maar ik heb aan de foto’s kunnen zien dat iedereen het heel
erg naar zijn zin heeft gehad!
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NOVA apenkooien
Het laatste evenement voor de EJW zou beginnen was het NOVA apenkooien. Het NOVA
Apenkooien was een evenement dat in de O-SBS’en al werdt aangekondigd, waarbij de prijs
van één van de O-SBS’en een gratis ticket was om mee te doen aan het NOVA Apenkooien.
Een lid heeft bij zijn vereniging voor een dagje het terrein afgehuurd zodat wij een aantal
uitdagende spellen, hindernissen en parkours konden afleggen. Daar zat natuurlijk ook een
gezond hapje en een drankje bij inbegrepen.
De dag begon droog waarbij we een goede warming up hadden gekregen en een uitleg van
de hindernissen en de spellen. Het krat van fortuin was gevuld met bierflesjes waar onderop
een opdracht stond die je moest uitvoeren, bij The Thirsty Treassure Hunt moest je
hindernissen afleggen om zo veel mogelijk bierdopjes te verzamelen en bij The Fust and the
Furious moesten we het parkour in een groepje zo snel mogelijk afmaken zonder de witte
papiertjes op een (leeg) fust kapot te maken of vies te maken. Het winnende team kreeg
uiteraard een prijs!
Aan het einde van de dag begon het wel te regenen, maar dat was eigenlijk wel een goede
afkoeling. Het was een zeer geslaagde dag en iedereen heeft het naar zijn/haar zin gehad!
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EJW
Dan is het toch echt uitgekomen op de EJW. Een andere dan normaal. Het was nu namelijk
geen EersteJaars Weekend, maar EersteJaars Week. Vanwegen de corona maatregelen
konden wij namelijk niet alle SV’s op de zaterdag in de SooS stoppen om daar een feest te
vieren. Dus hebben we dat dit jaar anders opgelost.
De SV’s zijn op verschillende dagen ingedeeld tijdens de EJW, vanaf woensdag tot en met
zondag. Waarbij zij waren gevraagd met zo veel mogelijk aankomende studenten en
eerstejaarsstudenten langs te komen. Als zij dan aan kwamen lopen, kregen ze op het terras
een tafel aangewezen onder de tent waar ze met 6 mensen aan konden zitten. We hadden
op het terras ook een bar, een muntverkoop, een podium en een handwasstation gebouwd.
We hadden spelletjes bedacht die de deelnemers konden zittend uitvoeren en we
presenteerde een pubquiz samen met één van hun leden. Van koekhappen tot flip de cup, er
was geen moment waarbij de deelnemers zich verveelden. Deelnemers konden hun spullen
kwijt in de garderobe die we echt alleen kwijt konden in de SooS. Hierdoor konden ook
nieuwe mensen zien wat voor een mooie nieuwe bar wij hebben.
In de avond was het tijd om de barbeques aan te steken. Voor elke tafel hadden we een
barbeque buiten de tent staan waar elke tafel mee aan de slag kon. Uiteraard hadden wij
extra barbeques voor mensen met dieetwensen klaar staan en kon iedereen lekker smullen
en samenwerken om hun eten voor te bereiden.
Aan het eind van de avond was het afronden van de pubquiz en konden de verenigingen
weer langzaam groepje per groepje naar huis. De mensen die nog hebben geholpen met
opruimen hebben daarna nog even een klein drankje kunnen doen in de SooS waarna we
weer naar huis gingen om voor te bereiden op de volgende dag.
Op één van de dagen kwam ook de hoofdbeveiliging van de Haagse Hogeschool langs met
zijn kinderen om te kijken hoe het er bij ons aan toe ging. Het was in de ochtend terwijl het
nog rustig was, dus dat hielp aardig wat. Maar wat het beste hielp was dat alle verenigingen
die aanwezig waren zich gedraagde en netjes de regels volgden. De crew heeft ook heel
goed meegeholpen bij de voorbereiding de vorige dag met alles schoonmaken, zoals we dat
elke dag deden. Hij was heel tevreden weer naar huis gegaan en heeft ons in een zeer
positief licht gezien.
Op het bezoek van de hoofdbeveiliging van de Haagse Hogeschool na was dit herhaald voor
de komende 5 dagen en nog één keer na de OWEE. Ondanks dat we best wel wat crew
hadden om te helpen was het heel zwaar en aan het einde waren we helemaal op. Maar ik
heb geen enkele verenging gezien die niet glimlachend naar huis ging. We hebben bijna 34
inschrijvingen in die 5 dagen alleen al binnen gekregen en nog steeds komen er mensen
terug die het erg naar hun zin hebben gehad op de EJW.
Daarom zou ik graag een groot bedankje willen geven aan alle crew en mensen die hebben
meegeholpen met dit fantastische EJW. Zonder jullie had het nooit gelukt!
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OWEE
De OWEE was direct na de EJW. Hierbij wisten we van te voren al dat we niet genoeg crew
meer zouden hebben om echte evenementen te plannen voor de OWEE. Daarom hebben
we het rustig aan gedaan en aangegeven alleen mee te helpen met het ontbijt, middageten
en avond eten. Het ontbijt en middageten moest in de ochtend bij de Spar opgehaald
worden zodat het als voedselpakketten aan de groepjes deelnemers uitgedeeld kon worden.
De OWEE verliep ook anders dan normaal. Vorige keer hadden zij namelijk bandjes
meegegeven aan elk groepje die gescanned moest worden bij elke vereniging om zeker te
weten dat ze bij de juiste vereniging gingen eten. Dit jaar zou dat gaan lopen via een app.
Allleen deed deze het niet helemaal goed. Daarom had de OWEE aangegeven dat we van
iedereen die langs kwam voor het avondeten de achternaam en het groepsnummer moesten
noteren. Iedereen mocht dus langs komen, zolang het maar genoteerd werdt.
De eerste paar dagen waren regenachtige dagen en bij de groepjes die langs kwamen zaten
ook mentoren die als crew van de SV’s bij de EJW langs waren gekomen. Zij kwamen
expres bij ons langs omdat zij wisten dan het hier lekker gezellig en overdekt zou zijn. Wij
hebben immer nog steeds een tent staan. Het blijkt dus dat de andere verenigingen
meerendeel niet overdekt zijn of geen overdekking klaar hadden staan waardoor mensen die
daar aten allemaal in de regen zaten. Wij zaten daarentegen nog lekker droog met wat
achtergrond muziek en kaartspellen op tafel!
De groepjes die langs zijn gekomen hebben het ook allemaal naar hun zin gehad en lekker
gegeten, vaak waren er echt complimenten naar de koks. Ik had begrepen dat sommige
verenigingen witte rijst met pindasaus als avondeten hadden, terwijl wij kapsalons aan het
uitdelen waren! Soms moest er zelfs eten bijgekocht worden omdat er gewoon zoveel
mensen langskwamen!
Voor de rest is de OWEE rustig verlopen en soms als het heel rustig was gaven wij een
korte rondleiding door de SooS en mensen keken de ogen uit het hoofd als ze zagen hoe
groot het eigenlijk bij ons was en hoe de nieuwe bar er uit zag.
Het OWEE heeft ons niet heel veel nieuwe inschrijvingen opgeleverd (wel een paar), maar
het heeft zeker een goede indruk gemaakt op iedereen die langs kwam en ik weet zeker dat
zij in het komende jaar en bij de volgende OWEE weer langs zullen komen!
Graag wil ik nog één keer een bedankje geven aan iedereen die bij de OWEE heeft
meegeholpen en ik wil zeker nog een applausje voor de koks!!! *CLAP! CLAP! CLAP!*
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Commissies
Er zijn dit jaar ondanks de coronacrisis toch wel wat commissies opgericht.
Zo was er de podcast/gameschow commissie aan het begin van het jaar, die zich bezig heild
met het voorbereiden en uitvoeren van de podcasts en gameshows.
De Barklussers die de oude bar hebben afgebroken en de nieuwe bar helemaal zelf hebben
opgebouwd, geverfd, elektra hebben aangelegd en de SooS hebben vernieuwd met nieuw
geverfde muren en een nieuwe muziek en geluidsinstallatie!
De Denktenk, waarbij we met ee groepje zaten na te denken over evenementen die we dit
jaar wél uit konden voeren. Deze waren uiteraard online.
De SooSialmedia (echt bizar dat niemand deze naam ooit heeft bedacht). De SooSialmedia
hield zich vooral bezig met alle Instagram, Facebook en mail informatie die bij de leden
terecht moest komen. Veel flyers, foto’s, posters, Facebook en Instagram posts en teksten
zijn door hun ontworpen en bedacht! Dit heeft mij echt heel veel geholpen dit jaar waardoor
ik meer kon doen dan ik eerst had bedacht!
De EJW commissie, die zich eigenlijk ook bezig hield met de OWEE. Zij hebben er voor
gezorg dat de EJW echt een groot success is geworden en dat de OWEE verder goed kon
verlopen.
De cocktail commissie, die met weinig mankracht toch een heel mooie cocktail workshop
neer hebben kunnen zetten.
De whisky commissie, die de mankracht, interesse en het werk om een leuke
whiskeyproeverij neer te zetten hebben getoond.
De Online-SpeciaalBierenSooS commissie, die het gehele jaar door geweldige
SpeciaalBierenSooSen neer hebben gezet.
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Afsluiting
Nu is het bestuursjaar toch echt voorbij en verheug ik mij al op de evenementen van volgend
schooljaar. Ik wil zelf ook met een aantal evenementen mee helpen als het kan, dus
schroom niet om te vragen!
Ik zou graag nogmaals iedereen willen bedanken die mij geholpen heeft dit jaar. Elke inzet
heb ik erg gewaardeerd en zonder jullie was het echt nooit gelukt!
Tot SooS!
Dennis Velthuijzen
Evenementenmanager der s.v. NOVA
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