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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
Het bestuur van dit jaar bestond uit één persoon. Gelukkig hoefde ik niet alle taken zelf uit te
voeren. Zo heeft de RvC namelijk de meeste taken van de Penningmeester overgenomen
en geassisteerd bij andere taken.

Mochten er na het lezen van dit verslag nog vragen zijn, dan kan dit gemaild worden naar
denric@live.nl

Taakomschrijving
Een secretaris houd zich over het algemeen bezig met sponsoracquisitie, interne contacten
en externe contracten. Dit houdt in: het bijhouden van de sponsoracquisitie, de
bedrijvendagen, het ledenbestand, het contact naar leden/donateurs en het bijhouden van
social media.

Sponsoracquisitie
Dit jaar is de sponsoracquisitie anders gelopen dan andere jaren. Dit komt doordat er niet
veel evenementen waren dit jaar waar zekerheid voor was of deze door zouden gaan.
Daarentegen zijn er wel drie sponsor momenten geweest.

● Een vertegenwoordiger van La Chouffe kwam in het derde kwartaal langs om een
aantal La Chouffe glazen, matten en bierfilt langs te brengen.

● Verder heeft Stokerij Vismans een jeneverfles ‘Rudy’s moutwijn jenever gesponsord
als prijs bij onze whiskyproeverij.

● Last but not least heeft onze vaste sponsor AB Inbev nog een bijdrage van €2500,00
ex btw. gesponsord voor het verhuren van barren, het kopen van plastic en glazen en
andere zaken.

Graag zou ik deze sponsoren hartelijk willen bedanken uit naam van NOVA voor de hulp in
deze vreemde tijden!

Bedrijvendagen
Door de corona maatregelen is het dit jaar niet mogelijk geweest fysieke bedrijvendagen te
kunnen organiseren. Veel bedrijven hebben hier met mij contact voor opgenomen aangezien
er veel onduidelijkheid was vanuit de overheid. Deze bedrijven heb ik moeten vertellen dat
de bedrijvendagen dit jaar niet door gingen.
Bedrijvendagen worden normaal eind blok 2 en eind blok 4 georganiseerd zodat de
studenten hun aankomende stage kunnen zoeken. Er was nog een idee voor een online
bedrijvendag of een bedrijvendag boekje wat uitgedeeld kon worden aan studenten, maar
tegen de tijd dat dit bedacht was of toepasbaar zou zijn, zouden de bedrijvendagen al
geweest zijn. Een online platform opzetten voor een bedrijvendag, ook al pakken we een
bestaand concept, is heel veel werk. Daarnaast is er een inschatting gemaakt dat niet veel
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studenten gebruik zouden gaan maken van een online bedrijvendag als deze ook al de hele
dag online lessen aan het volgen zijn. Het is zonde voor de goeie naam van NOVA's
bedrijvendagen als bedrijven een hele dag tijd investeren en er 1 á 2 mensen online op
komen dagen.

Het ledenbestand
Bijna het gehele jaar zijn er uitschrijvingen geweest. Dit was wel een beetje te verwachten
als NOVA voor een jaar dicht is, maar is wel teleurstellend.
Dit gaf ons daarentegen wel de mogelijkheid om het ledenbestand op te schonen. Hierbij zijn
leden die niet meer studeren omgezet naar donateurs. Dit heeft er voor gezorgd dat er een
verschil is ontstaan in het ledenbestand.
Het hele jaar lang heb ik ook hulp gehad van een oud-bestuurslid van NOVA die voor mij de
in-en uitschrijvingen bijhield. Veel dank hiervoor.

Voor de ledenmutaties is dit momenteel de stand van zaken:
Eind vorig schooljaar (2019/2020) zijn we begonnen met 526 leden/donateurs waarvan
voldoende informatie is voor een leden incasso. Eind schooljaar 2020 is de stand van zaken:
Leden: 238
Donateurs: 347
Ereleden: 11
Beschermpersonen: 1

Ondanks dat het een zwaar jaar was, hebben we bij de EJW/OWEE toch kunnen laten zien
waar NOVA voor staat en 36 nieuwe inschrijvingen kunnen registreren!

2019/2020 2020/2021

Leden/Donateurs begin 526 526

Ingeschreven leden 69 36

Uitgeschreven leden 74 27

Leden naar donateurs 0 ?

Leden/Donateurs einde 526 562

Op het moment van schrijven heeft NOVA 216 Leden en 359 Donateurs.
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Ledencontact
Aan het begin van het jaar wilde ik wat nieuws proberen. Om wekelijks op vrijdag een
livestream te houden op twitch.tv/dsvnova om op deze manier contact te houden met de
leden en donateurs van NOVA. Hierbij gaven wij de kijkers hun wekelijkse update van de
stand van zaken van NOVA en een aantal leuke verhalen om zo nieuwe inschrijvingen of
interesse naar NOVA te halen. Helaas waren er niet heel veel live kijkers. Toch waren de
opnames de volgende dag vaak meer dan 50 keer bekeken. Graag zou ik iedereen die er
aan mee heeft geholpen en zij die wel hebben gekeken hartelijk willen bedanken.

De wekelijkse update voor evenementen en stand van zaken werd ook via de mail verstuurd
naar leden/donateurs. Dus als men niet keek, dan kregen zij nog steeds de informatie
doorgestuurd.

Bijhouden Social media
In de loop der tijd begon ik door te krijgen dat niet-leden van NOVA vaak niet door hadden of
wisten dat NOVA een (online) evenement had. Vaak zaten de evenementen uiteindelijk wel
vol met leden en donateurs, maar er kwamen geen nieuwe mensen bij.

Aan het begin van het jaar hebben wij met onze oprichter gezeten om de stand van zaken
met NOVA te bespreken. Hierbij heeft hij aangegeven dat het heel belangrijk is in deze tijd
om zoveel mogelijk leuke informatie van NOVA naar buiten te laten druppelen, om te laten
zien dat we nog actief bezig zijn.

Dus heb ik besloten om wat meer te gaan doen met social media. We hebben het NOVA
instagram account opgeschoond en gekoppeld aan het NOVA facebookaccount. We volgen
de studieverenigingen van de Haagse Hogeschool en zij volgen ons ook terug. Op deze
manier kunnen zij ook online zien of NOVA een evenement heeft. Verder hebben wij ook
leuke interactieve polls geplaatst om ook wat feedback terug te krijgen van geïnteresseerde
mensen.

Dit heb ik uiteraard niet alleen gedaan en graag zou ik iedereen die hierbij mee heeft
geholpen hartelijk willen bedanken voor de hulp!
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Afsluiting
Het is een vreemd jaar geweest en alles begint nu weer open te gaan. En ik kan niet
wachten om te zien wat NOVA in de toekomst voor elkaar gaat krijgen!

Ik zou graag nogmaals iedereen willen bedanken die mij geholpen heeft dit jaar. Elke inzet
heb ik erg gewaardeerd en zonder jullie was het nooit gelukt!

Tot SooS!

Dennis Velthuijzen

Secretaris der s.v. NOVA
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