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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.

Taken:

Naam:

Voorzitter

Dennis Velthuijzen

SooSbaas

Dennis Velthuijzen

Penningmeester

Dennis Velthuijzen / de RvC

Secretaris

Dennis Velthuijzen

Evenementen manager

Dennis Velthuijzen

Gezien de speciale bestuursindeling vallen uiteindelijk de meeste taken onder de taken van
de voorzitter. Deze zullen ook besproken worden in dit verslag. Het sociaal jaarverslag en
het evenementen jaarverslag zullen wel apart besproken worden.
Mochten er na het lezen van dit verslag nog vragen zijn, dan kan dit gemaild worden naar
denric@live.nl

Taakomschrijving
Een voorzitter heeft een aantal taken die uitgevoerd moeten worden. Zo moest ik contact
onderhouden met de studieverenigingen, de Haagse Hogeschool en alle externe contacten.
Aan het begin van het jaar heb ik mij vooral gefocust op het sorteren van mijn taken en
mijzelf oriënteren. Hieruit bleek dat vele taken die normaal volbracht moeten worden niet uit
te voeren waren wegens de corona crisis. Zo heb ik bijvoorbeeld wel uitleg en instructies
gekregen van de taken van de SooSbaas, maar nooit echt uit kunnen voeren tot aan het
einde van het jaar. Ook zijn er veel standaard evenementen uitgevallen die zich normaal wel
vaak voor doen.

Vergaderingen
Ik hield geen bestuursvergaderingen, aangezien ik niet graag tegen 5 spiegels praat. Wel
hadden de RvC en ik om de twee weken een vergadering om elkaar op de hoogte te houden
van de stand van zaken.
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Externe contacten
Met externe contacten wordt bedoeld contact met de Haagse Hogeschool, bedrijven en de
studieverenigingen op de Haagse Hogeschool en Inholland.
De H/SBR is aan het begin van de corona crisis gevallen en daarom is hier dus geen contact
mee gehad.

Contact Haagse Hogeschool
De contacten met de Haagse Hogeschool ging vooral via de Manager Faculteitsbureau, de
Senior Adviseur Integrale Veiligheid en het Hoofd Beveiliging.
Hiermee is veel overlegd over de stand van zaken in verband met de corona crisis. Mogen
we open blijven? Zo ja, aan welke voorschriften? Kunnen we open blijven voor klussen aan
de nieuwe bar? Welke maatregelen zijn voor ons van toepassing? Moeten wij gaan testen
voor toegang? Etc.

Contact studieverenigingen
Aan het begin van het jaar ben ik zoveel mogelijk langs gaan lopen bij alle
studieverenigingen van de Haagse Hogeschool om zo te proberen contacten te leggen en
een goede relatie te onderhouden met de studieverenigingen en NOVA. Dit heb ik gedaan
tot aan de lockdown waarbij niemand meer op school mocht komen. Hiermee heb ik kennis
en vrienden gemaakt met veel bestuursleden.

Contact bedrijven
De corona crisis heeft ervoor gezorgd dat beide bedrijvendagen van dit jaar niet door
konden gaan. Veel bedrijven hebben hier vragen over gesteld omdat er nog veel
onzekerheid was in deze periode.

Commissies
Ondanks de corona crisis zijn er toch nog een paar commissies opgericht dit jaar.
Zo zijn er een Podcast commissie, een Cocktailworkshop commissie, een Whiskyproeverij
commissie, een EJW/OWEE commissie, een Online speciaalbieren SooS commissie en een
activiteiten raad opgezet dit jaar.
Ik zat zelf niet in de Online speciaalbieren SooS commissie, maar wel in alle anderen. Hierbij
heb ik geleerd hoe men evenementen moet plannen, opzetten en uitvoeren. Een belangrijke
les die ik heb geleerd is dat je alvast een blok van te voren of eerder moet beginnen met
plannen wat je wil doen voor het volgende blok. Anders kom je in tijdnood of heb je niet
genoeg mensen om je te helpen bij de evenementen.
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Afsluiting
Nu zijn de EJW en de OWEE alweer geweest en is het bestuursjaar toch echt afgelopen.
Ondanks het feit dat niet veel fysiek georganiseerd mocht worden, heb ik dit jaar toch veel
geleerd en ben ik gegroeid in meerdere aspecten ;).
NOVA is net weer open en het gaat een druk jaar worden, maar ik verheug me er nu al op!
We mogen eindelijk weer.
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
Voorzitter der s.v. NOVA
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