
Beleidsplan 2022-2023 STUdance
30ste bestuur der STUdance “Dance now, think later”

Kwaliteit

● Kwaliteit van de lessen verhogen door persoonlijke aandacht Afgelopen jaar merkten
we dat de band binnen een groep beperkt was. We willen aankomend jaar stimuleren
dat leden een betere band krijgen met elkaar door tijdens de lessen meer focus te
leggen op het beter leren kennen van je groepsgenoten.

● Honest Week Daarnaast willen we leden dit jaar stimuleren om meer feedback
momenten met de docent en het bestuur aan te gaan, buiten de halfjaarlijkse en
jaarlijkse enquêtes om. Wij hebben om deze reden de Honest Week in het leven
geroepen, om leden de kans te geven het gesprek aan te gaan met de docent over
de kwaliteit van de lessen. Deze week zal tegelijk plaatsvinden met de wisselweek.
Op deze manier hopen we dat de kwaliteit in de lessen omhoog gaat. Daarnaast
kunnen leden ook een anonieme enquête invullen via de DanceFlash of het bestuur
feedback geven tijdens een door hen georganiseerde activiteit.

● Lidmaatschappen Er is opgemerkt dat er onduidelijkheid is omtrent de verschillende
lidmaatschappen zoals het niet-dansend lidmaatschap en het halfjaarlijks
lidmaatschap. Dit jaar willen we hier verduidelijking in brengen. Daarnaast is er
opgemerkt dat er vanuit potentiële leden, waaronder internationale studenten,
interesse is in een gedeeld lidmaatschap en een niet-dansend lidmaatschap. We
willen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn rondom deze lidmaatschappen.

● Inspraak leden verhogen We willen de inspraak van leden verhogen door een meer
toegankelijke ideeënbox aan te bieden, waar anoniem of niet-anoniem via de
website ideeën of feedback naar het bestuur ingestuurd kan worden. Dit is een
aanvulling op de huidige ideeënbox. Hiermee stimuleren we leden om actiever mee
te denken over de vereniging.

● Kwaliteit choreolab verhogen Afgelopen jaar is gebleken dat de aanwezigheid bij
choreolab in sommige gevallen laag was. Hierdoor is het lastig om een choreografie
aan te leren en kan de kwaliteit van de les niet gewaarborgd worden. We willen dit
jaar gaan onderzoeken of de aanwezigheid verbeterd kan worden door een
aanwezigheidsnorm te stellen. Een aanwezigheidsnorm houdt in dat leden een
minimum aantal lessen aanwezig moeten zijn.

● Gelijkheid van de demoteams Dit jaar willen we voortbouwen op het onderzoek op
welke wijze wij de demoteams gelijker kunnen trekken omtrent de tweede dansles.
Uit voorgaande jaren is gebleken dat er al langere tijd vanuit H.E.A.T. interesse is in
de mogelijkheid tot een tweede dansles. De huidige stand van zaken is dat D.A.M.N.
al een tweede dansles volgt, maar dat H.E.A.T. deze mogelijkheid nog niet heeft.



● Interne open lesweek Afgelopen jaar was het plan opgesteld om een interne open
lesweek te organiseren. Wij willen dit plan voortzetten voor onze eigen leden en
mogelijk uitbreiden met samenwerkingen met andere studentensportverenigingen.

Gezelligheid

● Verbondenheid binnen de eigen dansgroep We willen dit jaar extra aandacht
besteden aan de verbondenheid tijdens de danslessen. Op deze manier hopen we
dat de aanwezigheid bij de lessen zo hoog mogelijk blijft. Aan de start van ons jaar
hebben we in samenwerking met de dansdocenten de focus gelegd op het beter
leren kennen van de leden binnen de groep. Daarnaast willen we de groepen meer
stimuleren om actief deel te nemen aan de STUcup, door een nieuwe draai te geven
aan de opdrachten in de DanceFlash.

● Verbondenheid tussen leden We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat sommige
groepen actiever zijn dan andere dansgroepen. Als een groep minder actief is,
demotiveert het individuele leden om actief te zijn binnen de vereniging. We willen
leden gaan stimuleren om actiever te worden buiten de dansgroep, door dansdiners
te organiseren die toegankelijk zijn voor meerdere dansgroepen tegelijk. Daarnaast
is er nu de mogelijkheid voor leden om zich aan te melden tot lustrumbuddy. Er dient
geëvalueerd te worden of dit voortgezet gaat worden na het lustrumjaar.

● AlmanakCommissie Het 6e lustrum van onze dansvereniging vindt plaats in dansjaar
2022/2023. Daarom zullen we aankomend jaar een AlmanakCommissie instellen.
Deze commissie zal dit jaar een Almanak uitbrengen met alle hoogtepunten van de
afgelopen 5 jaar.

● Lustrumjaar Het 6e lustrum van STUdance vindt plaats in dansjaar 2022/2023. In het
huidige dansjaar zal de LustrumCommissie voortbouwen op de ideeën en
voorbereidingen van het vorige dansjaar. Wij als bestuur moedigen deze commissie
aan om samenwerkingen aan te gaan met andere commissies, om speciale
lustrum-gerelateerde activiteiten te kunnen organiseren. Daarnaast zal het bestuur
zelf ook bijdragen aan het lustrumjaar door passende activiteiten te organiseren.

● Contact met bestuur Ook aankomend dansjaar willen we als bestuur regelmatig een
activiteit organiseren, waarbij zowel leden als het bestuur samen kunnen kletsen en
ideeën kunnen uitwisselen. Deze activiteiten kunnen in verschillende vormen
aangeboden worden.

Professionaliteit

● Inclusiviteit We willen voortborduren op de wijzigingen die het 29ste bestuur der
STUdance heeft gemaakt omtrent de voornaamwoorden bij het aanspreken van de
leden. Zo willen we de voornaamwoorden in het demoteam beleid aanpassen om de
inclusiviteit te vergroten. Daarbovenop willen we met een kritische blik kijken naar
verbeterpunten van de inclusiviteit binnen onze vereniging. Dit willen we doen door
bij de leden te peilen waar zij zich prettig bij voelen. Daarnaast willen we ons



aankomend jaar oriënteren op een logo die inclusiviteit uitstraalt en hierop aansluit.
Ook willen we gaan uitzoeken of er een mogelijkheid is om STUdance toegankelijk te
maken voor MBO studenten1.

● Naamsbekendheid In lijn met plan 2025 willen we de naamsbekendheid van
STUdance vergroten. Dit willen we doen door de vereniging meer op de kaart zetten
in Utrecht, zowel voor potentiële nieuwe leden als voor sponsoren. Hiervoor willen
we oriënteren naar effectieve manieren om STUdance te promoten. Ook willen we
kijken hoe de naamsbekendheid van de demoteams binnen en buiten de vereniging
kunnen worden vergroot.

● Presentie We willen evalueren hoe de presentie van de leden tijdens de danslessen
het afgelopen jaar is bijgehouden door de docenten. We willen bij de docenten peilen
hoe het huidige systeem werkt en eventuele verbeteringen treffen.

● Internationalisering Vanwege de groeiende interesse van internationale studenten
voor STUdance, willen we dit jaar ons inzetten om internationals beter bij de
vereniging te betrekken. Dit willen we doen door bij de internationals te peilen waar
behoefte naar is en hier op in te spelen.

● Duurzaamheid Ook aankomend dansjaar willen we ons inspannen om als STUdance
duurzaam te werk te gaan. Zo willen we het gebruik van spullen uit de PR-kast bij
activiteiten promoten en meer focus leggen op de herbruikbaarheid van producten
die worden aangeschaft. Daarbovenop willen we onderzoeken of bankgerelateerde
zaken duurzamer kunnen verlopen, zoals oriënteren op een duurzamere bank en
voortzetten op digitale machtigingsformulieren. Daarnaast willen we het gebruik van
wegwerpproducten voor activiteiten minimaliseren en het aanschaffen van nieuwe
kleding beperken door hier een lager budget voor te stellen.

● Digitale veiligheid Daarnaast willen we de digitale veiligheid van STUdance
vergroten. We willen strengere controle uitoefenen op het jaarlijks veranderen van
alle wachtwoorden van de accounts die STUdance in gebruik heeft.

● Mentale gezondheid We willen dit jaar vanuit STUdance aandacht geven aan welzijn
en de mentale gezondheid van onze (bestuurs)leden. Dit willen we doen door de
Wellbeing Week, die georganiseerd wordt door de Universiteit van Utrecht, meer
onder de aandacht te brengen bij de leden.

1 Voor meer informatie zie: https://www.olympos.nl/mbopilot
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