
Beleid BAZES 2021-2022
Wij als bestuur van de Benefiet Actie Zeven (inmiddels acht) Erkende Studentenverenigingen
willen dit jaar kritisch kijken naar de invulling en uitvoering die is gegeven aan de BAZES op
verscheidene vlakken. Zo willen wij onder andere kijken naar de opzet van de huidige
activiteiten en willen wij een nieuwe activiteit introduceren, namelijk een collectedag. Verder
willen wij dit jaar ook op nieuwe manieren geld inzamelen voor de BAZES, bijvoorbeeld
door emballageboxen bij supermarkten neer te zetten en collectes bij kerken te houden.
Daarnaast willen wij dit jaar extra aandacht besteden aan het contact met stadjers en de acht
studentenverenigingen die bij de Contractus aangesloten zitten. Hierbij willen wij ook meer
naamsbekendheid creëren bij de zojuist genoemde doelgroepen, voornamelijk door meer
bereik te krijgen op social media en actiever te zijn op deze platformen. Als laatste willen wij
bij al deze doelstellingen streven naar een professionelere aanpak, die ertoe leidt dat de
BAZES op termijn structureel kan groeien in zowel bereik als opbrengst. Bij dit alles houden
wij natuurlijk rekening met het coronavirus en de op dat moment geldende
coronamaatregelen.

Het bestuur:

Tobias Mulder Praeses
Simran Singh Secretaris
Renske Zwart Penningmeester
Jasmijn van den Oudenrijn Acquisitie
Nova Kamp Evenementen
Jorrit de Jong Promotie

Het goede doel:

Het goede doel van dit jaar is het Kinderkamer project van Stichting Present. Voor informatie
over dit project kunt u kijken op: www.bazes.nl/het-goede-doel

Activiteitenplanning:

● 16 februari: Veiling
● 16 maart: Silent disco
● 25 april: Dagactiviteit
● 25 mei: Benefietdiner en kroegentocht
● Januari: collectedag

http://www.bazes.nl/het-goede-doel


Reorganisatie van de activiteiten:
Uit de afgelopen jaren is gebleken dat van de vaste activiteiten die de BAZES organiseert, het
benefietconcert bovengemiddeld veel tijd kost om te organiseren terwijl het relatief gezien
weinig opbrengt. Hierom hebben wij besloten dit jaar deze activiteit te vervangen door een
silent disco avond. De verwachting is dat het organiseren van een dergelijke avond aanzienlijk
minder tijd kost en doordat deze activiteit beter aansluit bij onze doelgroep, de opkomst en
daarmee de opbrengst hoger zal zijn. Ook willen wij dit jaar een collectedag organiseren als
extra activiteit voor ons goede doel, om zo op een voor ons nieuwe manier extra geld op te
halen.

Geldinzameling:
Dit jaar willen wij naast nieuwe activiteiten ook op andere nieuwe manieren geld inzamelen
voor de BAZES. Eén van deze manieren is het plaatsen van emballageboxen naast de
flessenautomaten in supermarkten, zodat de mensen die dit willen op een toegankelijke
manier een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast willen wij bij kerken door heel Groningen het
verzoek doen een collecte houden voor de BAZES. Hiermee halen wij niet alleen geld op,
maar kweken wij ook meer naamsbekendheid. Verder willen wij dit jaar gaan werken met
promotiepakketten van verscheidene bedragen, voor bedrijven die bereid zijn de BAZES
financieel dan wel in natura te sponsoren, met de insteek dat bedrijven hierdoor sneller bereid
zullen zijn de BAZES te ondersteunen.

Contact met de verenigingen:
Ons derde doel is om nauw contact te behouden met de besturen van de Contractus
verenigingen en de omgang te versoepelen. We willen de verenigingen beter laten zien wat de
BAZES doet. Dit komt de BAZES ook ten goede bij promotie en het aantrekken van
vrijwilligers bij de evenementen. We willen ervoor zorgen dat de betrokkenheid niet alleen bij
de verenigingsbesturen ligt, maar vooral ook bij de leden van de betreffende
verenigingen. Daarnaast willen wij ook graag stadjer en student met elkaar in verbinding
brengen, bijvoorbeeld door hen samen te laten werken als vrijwilligers bij onze dagactiviteit
of collectedag, om zo te zorgen voor een betere band en meer begrip tussen beiden.

Naamsbekendheid:
Ook dit jaar streven wij naar meer naamsbekendheid voor de BAZES. Dit willen wij onder
andere bereiken door de volgersaantallen op onze social media te verhogen en daarnaast ook
actiever te zijn in het plaatsen van updates. Tot op heden is de promotie, zeker online nog niet
optimaal benut, terwijl dat tegenwoordig van groot belang is voor naamsbekendheid. Verder
willen wij dit jaar ook weer de samenwerking aangaan met Sikkom voor de stadjer van het
jaar, om ook op deze manier promotie voor de BAZES te kunnen maken. Een groot bereik op
social media kan daarnaast ten gunste komen bij het werven van nieuwe sponsoren en het
maken van acquisitiedeals.
Professionalisering:
Als laatste willen wij bij alle voorgenoemde doelstellingen en bij de documentatie en
overdracht van informatie streven naar meer professionalisering. Dit om te voorkomen dat elk
bestuur weer helemaal van vioraf aan moet beginnen. We willen de overdrachtsdocumenten
van afgelopen jaren op een centrale plek samenvoegen en uitzoeken wat relevant is en wat
niet. Verder willen we een algemene jaarplanning maken en de bestaande draaiboeken
actualiseren. Dit alles met als doel de stagnerende lijn van de opbrengsten van de afgelopen
jaren te doorbreken en een nieuwe stijgende lijn in te zetten waarbij de BAZES structureel
kan groeien in zowel bereik als opbrengst.


