
BAZES

De BAZES wil dit jaar kritisch kijken naar hoe de BAZES de afgelopen jaren vorm
heeft gekregen en onderzoeken of we deze richting, vooral met betrekking tot
evenementen, voort gaan zetten op de lange termijn. Ons doel is om dit jaar de
evenementen onder de loep te nemen en kritisch te kijken naar waar we meer winst op
kunnen maken voor het goede doel. Vorig jaar is kritisch gekeken naar de
dagactiviteit. Dit jaar willen we vooral kijken naar de veiling en het benefietconcert.
Zeker met betrekking tot corona denken wij dit jaar te kunnen kijken naar 1 (groter)
alternatief evenement.

We oriënteren ons dit jaar op de richting die de BAZES afgelopen jaren heeft
genomen, zodat we een langetermijnplanning op kunnen stellen waarin staat waar wij
de BAZES heen zien gaan en welke rol zij zal gaan vervullen.

Om goed te kijken naar waar wij kunnen verbeteren, zullen we moeten gaan kijken
naar eerdere evenementen en wat hieraan kan veranderen om een beter beleid te
krijgen. We willen bouwen op bestaande kennis, zodat we niet vanuit het niets hoeven
te beginnen.

Doelstelling 1: Nieuwe winstgevende invulling geven aan de evenementen, zodat deze
ook in coronatijd door kunnen gaan. We willen een basis leggen voor de verandering
van de evenementen zodat deze in de toekomst eventueel nog groter kunnen worden
aangepakt. Dit jaar zullen we moeten kijken wat er mogelijk is met corona, maar als
het tweede halve jaar mogelijkheden biedt willen we deze graag benutten. We denken
dat er veel behoefte is aan evenementen in het tweede semester en dat dit goed benut
kan worden om winst te maken in het teken van het goede doel.

Doelstelling 2: Nauwer contact tussen de BAZES en de verenigingsbesturen. Het doel
is om nauw contact te behouden met de verenigingsbesturen om de omgang te
versoepelen. We willen de verenigingen beter laten zien wat de BAZES doet en het zal
de BAZES ook ten goede komen bij promotie en het betrekken van vrijwilligers bij de
evenementen. Door deze betrokkenheid van de verenigingen wordt de BAZES weer
een gedeelde factor waarbij studenten samen opkomen voor het goede doel. We willen
ervoor zorgen dat de betrokkenheid niet alleen bij de verenigingsbesturen ligt, maar
ook bij de leden van de betreffende verenigingen.

Doelstelling 3: Meer betrokkenheid van de leden van de aangesloten verenigingen en
van stadjers. Het doel is om dit jaar de doelstelling van de Contractus door de laten
schemeren bij de BAZES activiteiten. Het verbinden van stadjers en student. Dit
willen we doen door deze twee doelgroepen beide welkom te heten op onze
evenementen in het belang van het goede doel. We willen de activiteiten toegankelijk
en aantrekkelijk maken voor beide doelgroepen, om zo deze menging plaats te laten
vinden.

Doelstelling 4: Naamsbekendheid van de BAZES. Het BAZES bestuur van dit jaar
ziet promotie als een onderbelicht punt van de stichting. Tot op heden is de promotie,
zeker online nog niet optimaal benut. In deze tijden is online promotie essentieel en dit
willen we beter benutten. Het BAZES bestuur 2020/2021 wil dit jaar zorgen dat de
BAZES activiteiten bij zowel leden van de aangesloten verenigingen als bij stadjers



meer onder de aandacht worden gebracht. Door Instagram, Facebook en de
promotiemogelijkheden bij de verenigingen, Contractus, de universiteit en gemeente
beter te benutten denken wij hierin een verschil te kunnen maken ten opzichte van
vorige jaren.

Doelstelling 5: Daarnaast willen we dit jaar aandacht besteden aan de overdracht van
informatie. We streven naar een overzichtelijke overdracht aan het einde van het jaar.
Dit om te voorkomen dat elk bestuur weer helemaal van vooraf aan zal moeten
beginnen. We willen overdrachtsdocumenten van afgelopen jaren op een centrale plek
samenvoegen en uitzoeken wat relevant is en wat niet. Door dit uit te zoeken wordt het
voor de volgende besturen makkelijker om de informatie te vinden die ze zoeken.


