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Voorwoord 

  
Een nieuwe studievereniging aan de UvA is geboren: SCIO, de Studievereniging voor 
Cognitiewetenschappers In Opleiding. Dit is de studievereniging voor de studie Cognition, 
Language and Communication (CLC), deze studie bestaat sinds twee jaar. Doordat het een kleine 
studie is zijn de studenten erg hecht met elkaar, maar toch miste er nog iets. Een aantal weken 
geleden heeft Lara een mailtje gestuurd met de vraag wie het leuk leek om een studievereniging 
op te richten en daar is dit bestuur uit gerold. We zijn druk bezig met alles wat er achter de 
schermen komt kijken bij het oprichten van een nieuwe studievereniging. We streven ernaar om 
een open, actieve en vooral leuke vereniging te worden. Dit eerste jaar zal niet zonder slag of 
stoot gaan, maar we staan trots klaar om te beginnen als het eerste bestuur ooit van SCIO. Dit 
beleidsplan geeft een beeld van wat SCIO zal zijn, in algemene, maar ook specifieke termen. 
Onze plannen voor onder andere de twee wekelijkse borrels, een studiereis en andere 
uiteenlopende activiteiten zijn in dit document te vinden.  
 
Vragen of opmerkingen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
Liefs, 
 
Het SCIO bestuur 2019-2020 
Lara, Marije, Goya, Tamar en Pip 
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Onze missie en visie 

Missie 
Studievereniging SCIO heeft als voornaamste missie om de sociale samenhang tussen CLC 

studenten onderling en de docenten te bevorderen. Daarnaast wil SCIO de CLC studenten 

ondersteunen in hun studie en wil zij hen mede daarom in contact brengen met studie 

gerelateerde zaken buiten de universiteit om. 

 

Visie 
Onze visie die voortkomt uit onze missie brengt de volgende doelen met zich mee: 

1.    Niet-studiegerelateerd 
      Het regelmatig organiseren van sociaal-recreatieve en vakinhoudelijke activiteiten, waaronder in 

ieder geval een tweewekelijkse borrel, een studiereis en verschillende introductieactiviteiten voor 
eerstejaars studenten. Ook hechten we belang aan het meedenken- en organiseren van 
evenementen in samenwerking met andere studieverenigingen aan de UvA, waaronder in ieder 
geval het jaarlijkse gala. 
  

2.    Studiegerelateerd 
      De studenten ondersteuning bieden bij hun studie, door in ieder geval een boekenkorting bij 

Athenaeum te geven. Verder willen we graag informele, maar vakinhoudelijke evenementen 
organiseren, zoals bijvoorbeeld het ‘’Cognitiecafé’’: een evenement waarbij mensen uit een vak 
dat past bij ons studiegebied uitgenodigd worden om een lezing te geven, met aansluitend een 
borrel. Tot slot lijkt het ons een goed idee om, wanneer daar behoefte aan is, studiesessies te 
organiseren voorafgaand aan de tentamenperiodes, waarbij SCIO een rustige ruimte en/of een 
plek om samen te werken regelt voor haar studenten om het studeren te bevorderen. 
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Het bestuur 2019-2020 van SCIO 

Het bestuur 

Om de doelen te realiseren die we hebben opgesteld en het beste uit onze vereniging te halen 

zal elk bestuurslid een aantal algemene taken en plichten hebben: 

-          Het representeren van de studievereniging 
-          Een aanspreekpunt zijn voor vragen en/of ideeën van leden en derden 
-          Het lidmaatschap van SCIO stimuleren bij CLC-studenten en docenten 
-          Het presenteren van de vooruitgang van SCIO tijdens de jaarlijkse ALV 
-          Aanwezigheid voor zover mogelijk bij evenementen georganiseerd door SCIO 
-          Commissies voorzitten als dat van toepassing is 
-          Verantwoordelijk zijn voor de goede verloop van activiteiten georganiseerd door SCIO 
-           Verantwoordelijk voor het zoeken van een volgend bestuur en/of verantwoordelijk voor het kiezen       

van een sollicitatiecommissie 
-          Verantwoordelijk voor het voorbereiden van het volgende bestuur van SCIO 

 
Het eerste bestuur van SCIO bestaat uit vijf leden die naast dat zij hun eigen taken hebben, vooral 
als een geheel fungeren en elkaar aanvullen en bijstaan in hun taken wanneer nodig. Hieronder 
staat elk bestuurslid met haar functie. 
 
Lara Scipio    –   Voorzitter 
Marije Brandsma  –   Secretaris 
Goya van Boven   –   Penningmeester 
Tamar Eliëns    –   Commissaris Interne Zaken 
Pip Slavujevic  –  Commissaris Externe Zaken 

 
De beleids-kas-cie 
De beleids-kas-cie is een commissie binnen SCIO die als taak heeft het bestuur te controleren 

op hun beleid en financiën. Dit zullen ze doen door voor de eerste ALV het beleidsplan en de 

begroting door te nemen en daar opmerkingen bij te plaatsen, en voor de tweede ALV het 

jaarverslag en de realisatie door te nemen alvorens er ook opmerkingen bij te plaatsen. De 

beleids-kas-cie geeft als het ware advies aan de rest van de leden over het werk van het 

bestuur. De beleids-kas-cie zal uit twee leden bestaan: Sophie Bonke en Andrej Josic.  
De Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Er zullen dit jaar twee ALV’s georganiseerd worden. Tijdens de eerste wordt dit beleidsplan en de 

begroting gepresenteerd, waar onze leden vervolgens over kunnen stemmen. Ook wordt het 

bestuur en de beleids-kas-cie gepresenteerd, waar vervolgens ook over wordt gestemd, waarna 

deze hopelijk goedgekeurd wordt. Tijdens de tweede zal er een evaluatie van dit eerste jaar zijn, 

met bijbehorend jaarverslag. Ook zal er over de realisatie van de begroting gestemd worden. 

Verder zal er een nieuw bestuur voorgedragen worden en bij het goedkeuren van dat bestuur zal 

het oude bestuur aftreden. 

SCIO-leden krijgen uiterlijk twee weken van tevoren via de mail een uitnodiging voor een ALV, 
met daarbij ook de conceptagenda. De stemprocedure voor de ALV’s staat in de statuten. 
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Waar zit SCIO? 

Het bestuur van SCIO zal voornamelijk werkzaam zijn in het UvA P.C. Hoofthuis, kamer 2.01F 
en/of 2.01G. De tweewekelijkse borrels zullen plaatsvinden in café het Gasthuys, tenzij anders 
aangekondigd. De locatie van de andere activiteiten hangt sterk af van de inhoud van die 
activiteiten, maar zal altijd duidelijk gecommuniceerd worden. 
 

 
Op welke wijze werkt SCIO als vereniging? 
 
Uitvoering activiteiten 

In de eerste plaats zal het bestuur de zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de verschillende 
activiteiten van SCIO, omdat de vereniging klein en daardoor overzichtelijk zal blijven. Met name 
Pip (extern) en Tamar (intern) zullen de uitvoering van activiteiten op zich nemen. Wel zal er een 
commissie gevormd worden voor het organiseren van de jaarlijkse studiereis. Hier zal ten minste 
één bestuurslid in zitten. Mocht er in de loop van het jaar toch de behoefte ontstaan zijn voor een 
extra commissie, dan zullen we dat als bestuur zeker overwegen.  
 

Ledenwerving- en administratie  
Studenten kunnen lid worden van SCIO door een online formulier in te vullen of een papieren 
formulier in te vullen dat wij later in ons systeem zetten. Bij beide formulieren staat het 
rekeningnummer van SCIO, waar leden hun jaarlijkse contributiegeld (10 euro) of driejaarlijkse 
contributiegeld (15 euro) naar over kunnen maken. Eventueel kan er ook gebruik worden gemaakt 
van Tikkie, mits er duidelijk bij staat dat het om contributiegeld gaat. Goya (penningmeester) houdt 
een oogje in het zeil wat betreft de betalingen van het contributiegeld, zodat we zeker weten dat 
dat gebeurt. Leden kunnen wanneer ze dat willen hun lidmaatschap weer opzeggen door ons een 
mail te sturen. 
 

Rechten van de leden 
Vanaf het begin af aan is het belangrijk bij de leden te benadrukken dat zij een stem hebben 

binnen de vereniging. Zonder goedkeuring van leden bij de twee ALV’s kunnen bepaalde plannen 

en zelfs nieuwe besturen niet goedgekeurd worden. Los van dit recht vinden wij het als bestuur 

ook heel belangrijk om naar onze leden te luisteren en mee te gaan in wat zij willen. We vinden 

dat de leden de vereniging maken. 
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Met welke middelen werkt de vereniging? 

Financiën 

Voor de opzet van SCIO verwachten wij een vergoeding van Stichting Toekenningen te krijgen. 
Hiermee zullen wij de notariskosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de kosten van 
het openen van een bankrekening financieren. De rest van het jaar zullen wij draaien op het 
contributiegeld van leden, financiële steun vanuit de opleiding en verschillende subsidies, 
waaronder die via ALPHA. Voor de introductiedag hebben wij reeds een bedrag afgesproken met 
de opleidingsdirecteur waarmee wij de lunch en de boottocht zullen bekostigen. Voor de studiereis 
zullen we subsidie aanvragen en een bijdrage van leden vragen. Voor specifieke bedragen, zie 
de begroting.  

 

Communicatie 
SCIO wil graag zo zichtbaar mogelijk zijn naar buiten toe en zal daarbij gebruik maken van 

meerdere communicatiekanalen. Allereerst zullen we actief zijn op Facebook en Instagram, waar 

we onder andere komende evenementen zullen delen en de studievereniging zullen promoten. 

Ook zullen we een website hebben, die als plaatsvervanger van de sociale media kan dienen voor 

de studenten die dat niet (willen) gebruiken. De website zal up-to-date zijn en overzichtelijk, zodat 

niemand iets hoeft te missen. We zullen ook af en toe mails versturen, in ieder geval voor het 

uitnodigen van leden voor ALV’s, en voor de tweewekelijkse nieuwsbrieven. 

  
  
  
 


