
BAZES Beleidsplan (2016-2017) 

De stichting BAZES (Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen) is op 28 januari 1999 

opgericht vanuit de destijds zes algemene studentenverenigingen van Groningen. Nu zijn er zeven 

algemene studentenverenigingen die verbonden zijn aan de BAZES. De doelen waarvoor de BAZES is 

opgericht zijn als volgt te beschrijven: 

- De BAZES heeft jaarlijks ten doel het organiseren van evenementen ten behoeve van een 

jaarlijks wisselend goed doel en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

- De BAZES is opgezet om met alle studentenverenigingen gezamelijke activiteiten op te zetten. 

Dit zorgt er voor dat de verenigingen op een gezellige manier met elkaar in aanraking komen 

en voor wederzijdse acceptatie. 

- De BAZES is opgezet om als studentenverenigingen gezamenlijk een zo positief mogelijk beeld 

te genereren ten opzichte van de stadjer en niet-leden. 

De BAZES gaat nu voor het 18e jaar op rij proberen een mooi bedrag over te maken naar een goed 

doel. Dit jaar zal het ingezamelde geld geschonken worden aan Fitkids Groningen. De afgelopen jaren 

is 12.817,77 euro en 11.302,00 euro opgehaald voor respectivelijk de “IMC weekendschool” en 

“Groningen geeft thuis”. De BAZES kan zich onderscheiden van veel andere individuele goede doelen 

acties dankzij de grote achterban van de verenigingen die de BAZES steunen. 

 

Welk werk doet de BAZES? 

De BAZES organiseerd elk jaar evenementen om geld op te halen voor een goed doel. Afgelopen 

jaren zijn de volgende activiteiten jaarlijks georganiseerd: 

- Een benefietconcert, waarbij een gedeelte van de bands, die onderdeel zijn van de 

aangesloten verenigingen, na elkaar zullen optreden. 

- Een diner voor genodigden. 

- Een kroegentocht langs de zeven sociëteiten van de aangesloten verenigingen. 

- Een veiling, waarbij geboden wordt op goederen die door sponsoren aangedragen zijn. 

- Een kinderfestival of speelmiddag. Deze activiteit heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden in 

het Noorderplantsoen en op de Grote Markt van Groningen.   

Het goede doel waarvoor gewerkt wordt verschilt per jaar. Op de website is een lijst te zien met alle 

goede doelen waarvoor jaarlijks geld is opgehaald vanaf de oprichting in 1999. 

 

Op welke manier werft de BAZES geld? 

Er zijn meerdere manieren waarop de BAZES geld werft voor de goede doelen die zij steunt. 

- Er wordt entree geld gevraagd aan deelnemers van bepaalde activiteiten; 

- Er wordt een drankprijsverhoging ingesteld tijdens de kroegentocht van de BAZES. Deze 

bedraagt 20 eurocent voor elk drankje dat tijdens de BAZES kroegentocht wordt gedronken. 



- Bedrijven worden gevraagd om de BAZES te sponseren. Dit kan gedaan worden door een 

bedrag naar de BAZES over te maken of door middel van sponsering in natura (prijzen voor 

de loterij). 

- Er worden aanvragen gestuurd naar fondsen die ons kunnen steunen. 

- Individuen en groepen kunnen onderdeel worden van “Vrienden van de BAZES”. Door het 

overmaken van een bijdrage aan het goede doel krijgen de “Vrienden van de BAZES” een 

speciale vermelding op de website. 

 

Het beheer van het vermogen van de instelling 

Het beheer van het vermogen van de BAZES wordt gedaan door de penningmeester van het bestuur. 

Elk jaar presenteerd de penningmeester de begroting en de realisatie bij de Contractus, de 

plaatselijke kamer van verenigingen in Groningen en tevens de Raad van Toezicht van de BAZES. 

Daarbuiten zal het financiële beleid gecontroleerd worden door de BAG (BAZES Advies Groep), het 

adviesorgaan van de BAZES, en de penningmeester van het dagelijkse bestuur van de Contractus. 

 

De besteding van het vermogen van de instelling 

Het vermogen van de BAZES wordt compleet besteed aan het goede  doel waarvoor dat jaar geld 

wordt opgehaald. De BAZES heeft zelf geen bezittingen en ook geen langlopende crediteuren of 

debiteuren. 

Voor het zitting nemen in het bestuur, Raad van Toezicht of Raad van Advies worden geen 

beloningen uitbetaald. Iedereen die zich inzet voor de BAZES doet dit op vrijwillige basis. 


