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1. Inleiding									
Voor je ligt het fusiedocument van Risk en Pro Memorie (PM) opgesteld naar aanleiding van het bijeenroepen van
de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, hierna te noemen BALV. Deze BALV heeft als doel om de leden
van beide verenigingen te voorzien van alle relevante informatie van de fusie, voorafgaand aan de stemming over
de oprichting van een nieuwe vereniging.
In dit document zullen een aantal onderwerpen besproken worden. Ten eerste zal de aanleiding van de fusie tussen
Risk en PM toegelicht worden. Vervolgens zal de huidige situatie van zowel Risk als PM uiteengezet worden. In
deze uiteenzetting wordt onder andere het activiteitenaanbod, de commissies en de doelgroepbepaling toegelicht.
Verder zal de nieuwe situatie worden toegelicht met dezelfde onderwerpen. Als bijlage zijn de statuten van de
nieuwe vereniging toegevoegd.
Dit document is geschreven door het Risk Bestuur 2020-2021, het PM Bestuur 2020-2021 en de fusie werkgroep.
Risk Bestuur 2020-2021
Douwe Schat
Gijs Hatzmann
Noor de Jong
Johan Boersma
Sebastiaan Gessel
Sarah van der Wal
PM Bestuur 2020-2021
Maureen van Ekeren
Caya Krol
Jorn van Straten
Sam Kranenburg
Joran Sinke
Fusie werkgroep
Floor Buigel
Karlijn Niezing
Chiel Bonnes
Lotte van de Worp
Mick Veldscholte
Iris Pasop
Sonja van der Pol
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2. Aanleiding tot onderzoeken van een
mogelijke fusie
Oprichting Risk en PM

Risk is 31 jaar geleden opgericht als financiële studievereniging gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De
vereniging dekt de doelgroepen Accountancy & Controlling, Finance, International Financial Management, Management Accounting & Control en andere financieel geïnteresseerde studenten.
PM is 16 jaar geleden opgericht om de doelgroep Accountancy & Controlling (A&C) beter te kunnen bedienen.
Risk bediende op dat moment alle studenten die een financiële opleiding volgden, maar het ontbreken van een
eigen studievereniging voor A&C-studenten werd destijds beschouwd als een gemis. In deze tijd vonden er veel
schandalen plaats, zoals Enron, en de oprichting van PM moest bijdragen om de positieve kanten van het beroep
te belichten. Aangezien het accountantsberoep heel specifiek is, wilde PM studenten en het vakgebied integreren,
door studenten gerichte kennis over het beroep en de activiteiten bijbrengen.
Vanaf de oprichting van PM is de focus vanuit Risk op A&C geïntensiveerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen jaren de doelgroep A&C door beide verenigingen praktisch op dezelfde manier bediend werd, resulterend in
twee verenigingen voor dezelfde doelgroep.

Externe partij

PM is opgericht buiten de structuur van de universiteit om. Dit houdt in dat het altijd een externe partij is geweest
en dat PM niet gelieerd is aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de universiteit. Hierdoor vallen
zij onder het promotiebeleid voor externe partijen. Dit betekent dat PM beperkte rechten heeft, waaronder beperkte
promotiemogelijkheden en geen eigen ruimtes op de universiteit. Doordat de promotie richtlijnen voor externe partijen op de universiteit kort geleden zijn aangescherpt, wordt het voor PM steeds moeilijker om op de universiteit te
promoten. Dit zal op de langere termijn ten koste gaan van de ledenwerving en het aantal aanmeldingen op evenementen.

Poging tot toetreding

PM is enkele jaren geleden begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden om door de universiteit te worden
erkend als studievereniging. Gedurende deze jaren zijn er gesprekken gevoerd met andere studieverenigingen en
de faculteit, waaronder het faculteitsbestuur. Dit heeft ertoe geleid dat in 2019 de volledige situatie tussen Risk en
PM is onderzocht door Risk, PM, EBF, Career Services en het faculteitsbestuur. Hieruit is geconcludeerd dat Risk
en PM dezelfde doelgroep bedienen, waardoor er voor PM geen mogelijkheid is om toe te treden tot de structuur
binnen de faculteit. Vanaf september 2020 werd PM officieel bestempeld als externe partij, waardoor de voorheen
flexibele aanpak vanuit de faculteit en de EBF verdween. Na het onderzoek heeft de faculteit de wens uitgesproken
dat Risk en PM de mogelijkheid tot fusie gaan onderzoeken.

Studenten, bedrijven en de universiteit

Wanneer de activiteiten van Risk en PM (voor zover deze betrekking hebben op A&C) naast elkaar worden gelegd,
zijn er veel overeenkomsten te vinden. Voor studenten A&C worden door beide verenigingen veel soortgelijke activiteiten georganiseerd. Dit zorgt voor verwarring bij studenten, samenwerkingspartners en de universiteit, omdat er
niet één duidelijk aanspreekpunt is voor deze partijen.
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De huidige situatie

3. Huidige situatie
3.1 Concurrentie tussen twee verenigingen
Sinds 2004 zijn er twee verenigingen die Accountancy & Controlling als doelgroep hebben. Dit zorgt voor concurrentie
tussen beide verenigingen. Deze concurrentie kan zowel positief als negatief worden beschouwd. Hieronder wordt
er toegelicht wat deze concurrentie teweegbrengt.

Positieve gevolgen:
Focus op Accountancy & Controlling
PM richt zich enkel op het vakgebied A&C. Doordat de doelgroep enkel A&C studenten betreft, zijn de vereniging
en de evenementen van PM kleinschaliger en ligt de volledige focus altijd op A&C. Door het beperkte aanbod en
de nauwe contacten worden er jaren kwalitatief sterke evenementen aangeboden, waarbij studenten gemakkelijk in
contact worden gebracht met de praktijk.
Keuzevrijheid en aanvulling
Doordat er twee verenigingen zijn, kan de student kiezen bij welke vereniging hij/zij lid wil worden. De verenigingen
zullen tevens proberen evenementen te organiseren die de andere vereniging nog niet aanbiedt. In het verleden is
dit dan ook gebeurd door onder andere de Risk Masterclasses of het Eerstejaars Bedrijfsbezoek.

Negatieve gevolgen:
Soortgelijke evenementen
Doordat er twee verenigingen zijn die zich focussen op dezelfde doelgroep, zijn er soortgelijke evenementen en is
er daardoor overlappende promotie. Doordat veel evenementen twee keer worden georganiseerd maken studenten
vaak een keuze voor één van de twee evenementen. Mede hierdoor neemt het deelnemersaantal af. Dit veroorzaakt
stress voor de organiserende commissie en het bestuur bij het werven van genoeg deelnemers. Door een fusie zal
het aanbod van evenementen beter worden. Daarnaast zal door het verdwijnen van soortgelijke evenementen de
opkomst beter zijn.
Concurrentiekosten
De twee verenigingen zijn het hele jaar bezig met elkaar beconcurreren, wat zowel tijd en geld kost. Dit geeft
onderlinge onenigheden en irritaties. Voor de besturen houdt dit in dat er een focus moet worden gelegd op de
concurrentiestrijd, wat kan resulteren tot een mindere focus op de behoefte van de student. Veel tijd wordt besteedt
aan het werven van genoeg studenten voor commissies, evenementen en het bestuur. Dit gaat tevens gepaard
met hoge kosten om studenten te binden aan de vereniging. Denk hierbij aan de jaarlijkse promotieweek van Risk
aan het begin van het collegejaar en bijvoorbeeld een gratis boekenactie, zoals in het verleden is georganiseerd,
door PM. Deze hoge investering van zowel tijd als geld resulteert dus in een mindere focus op de inhoud en
daadwerkelijke behoefte van de student.
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Verwarring bij studenten
Twee verenigingen voor dezelfde doelgroep zorgt voor verwarring bij studenten doordat zij niet goed weten bij
welke vereniging zij lid moeten worden en naar welk evenement zij moeten gaan. Tevens zorgt het voor een splitsing in de collegebanken. De ene student zit bij PM, de andere bij Risk en sommige studenten twijfelen waar ze bij
willen. Hierdoor is volledige binding bij A&C studenten niet aanwezig.
Verwarring bij samenwerkingspartners
Bij bedrijven ontstaat er verwarring, omdat beide verenigingen zichzelf in de markt zetten als dé vereniging voor
A&C studenten uit Groningen. Hierdoor kan het beeld bij bedrijven ontstaan dat een samenwerking met één van
beide verenigingen zorgt voor het bereiken van alle A&C studenten. Dit is in de praktijk niet het geval, aangezien
veel A&C studenten niet bij beide verenigingen lid zijn.
Verwarring bij de faculteit
Door de hevige concurrentie is het mogelijk dat beide verenigingen een collegepraatje aanvragen bij hetzelfde
vak. Dit kan leiden tot irritaties bij de desbetreffende professoren. Daarnaast is ook bij de vakgroep de verwarring
te merken, professoren weten namelijk niet altijd goed welke vereniging ze moeten benaderen voor een samenwerking.
Liëring aan de faculteit
Doordat PM niet gelieerd is aan de faculteit, is er nauwelijks mogelijkheid tot promotie op de faculteit. Dit zorgt
voor een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van Risk. Risk is wel onderdeel van de structuur van de FEB
en heeft hierdoor onder andere de volgende voordelen:
●
●
●
●
●
●
●

Het organiseren van een promotiestunt in de Plaza;
Het houden van collegepraatjes;
Het mogen flyeren op verscheidene plekken;
Het ophangen van posters op de faculteit;
Het hebben van een kantoor op de faculteit;
Het hebben van werkplekken voor actieve leden op de faculteit en
Het hebben van een centrale opslag.

Conclusie concurrentie
Concluderend kan er gesteld worden dat in de huidige situatie waarin er sprake is van concurrentie tussen Risk en
PM, de positieve gevolgen duidelijk niet opwegen tegen de negatieve gevolgen. Doordat er veel overlap is in het
activiteitenaanbod, is er verwarring bij de stakeholders en wordt de focus niet volledig gelegd op de behoeften van
de studenten. Er moet daarnaast ook veel tijd en geld geïnvesteerd worden in de concurrentie, deze kosten zijn
niet bevorderlijk voor de student.
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3.2 Fuseren
Hieronder worden de gevolgen van een fusie nader toegelicht.

Positieve gevolgen:
Eén aanspreekpunt voor de student, de faculteit en samenwerkingspartners
Bij een fusie zal er voor studenten, de faculteit, samenwerkingspartners en alle andere stakeholders één duidelijk
aanspreekpunt zijn. Hierdoor hoeven studenten niet te kiezen, heeft de faculteit met één vereniging contact en
weten alle samenwerkingspartners dat ze voor Groningse A&C studenten bij de nieuwe vereniging moeten zijn.
Effectief promoten en organiseren van evenementen
Doordat er geen evenementen meer dubbel georganiseerd zullen worden, zal er in de nieuwe situatie een hogere
opkomst per evenement zijn en is hiermee het vullen van een evenement makkelijker. Ook is het voor studenten
duidelijk dat er één evenement is, waardoor er geen keuze gemaakt hoeft te worden tussen één van de twee
evenementen. Dit maakt het promoten van een evenement efficiënter en effectiever.
Geen concurrentiestrijd meer
Beide verenigingen willen uiteraard de hoogste dekkingsgraad van de doelgroep A&C. Op het moment dat er
geen overlappende evenementen meer zijn, zal er vanuit de nieuwe vereniging meer focus gelegd worden op het
inhoudelijk verbeteren van evenementen. Dit is mogelijk doordat de inzet en kosten die op dit moment gemaakt
worden voor promotie en werving minder zullen zijn en hiermee de kwaliteit van het evenement bevordert.
Één vereniging voor de doelgroep A&C
Door het creëren van een duidelijke vereniging voor de studie A&C zal op termijn de splitsing tussen studenten
verdwijnen en de verbondenheid toenemen. Evenementen gericht op deze studenten zullen beter via mond-totmond reclame de collegebanken bereiken omdat studenten niet gefocust zijn op enkel een van de twee verenigingen.
Betere onderhandelingspositie naar samenwerkingspartners
Op dit moment hebben Risk en PM veel overlappende samenwerkingspartners. Dit biedt bedrijven de keuze om
voor beide verenigingen te kiezen of voor één van beide. Wanneer er één vereniging is en bedrijven hier niet mee
in zee willen gaan, zullen zij minder Groningse studenten kunnen bereiken. Bedrijven hebben daarom veel belang
bij een samenwerking en dit resulteert dus in een sterkere onderhandelingspositie.
Bundelen van krachten en kennis
Risk en PM hebben in de loop van de jaren behoorlijk wat kennis opgedaan op verschillende vlakken. Dit is
overgedragen door de voorgaande besturen zodat de verenigingen ieder jaar zich weer verder konden ontwikkelen.
Deze kennis heeft niet alleen betrekking op het runnen van een vereniging, maar ook op het organiseren van
evenementen. In de nieuwe situatie kan de vereniging optimaal gebruik maken van alle beschikbare kennis van
beide verenigingen.
Voorzien in de behoefte van de faculteit en de vakgroep
PM heeft in 2019 een verzoek gedaan tot toetreding tot de structuur van de studieverenigingen van de FEB.
Nadat een onderzoekscommissie concludeerde dat PM nagenoeg hetzelfde evenementen portfolio heeft als Risk,
heeft het faculteitsbestuur een brief geschreven met het verzoek over te gaan op een fusie en hiermee de aanhoudende concurrentiestrijd neer te leggen. Vakgroepen hebben deze wens reeds eerder kenbaar gemaakt en
sloten zich hierbij aan. Een fusie zal dus in de behoefte van de faculteit en de vakgroep voorzien.
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Negatieve gevolgen:
Kleine daling aantal commissies en plekken voor A&C studenten
Beide verenigingen hebben actieve leden die met hun commissie verscheidene evenementen organiseren. Wanneer
de overlap aan evenementen in de nieuwe situatie samen wordt gevoegd, zullen er op het eerste oog minder
plekken zijn voor A&C studenten om een commissie te doen. Hier hebben de besturen veel feedback op gehad
tijdens eerdere infomeetings en daarom is hier extra aandacht aan besteed. Doordat evenementen in kwaliteit en
omvang zullen stijgen, zijn er bij een aantal commissies meer plekken weten te creëren. Daarnaast zullen er ook
nieuwe commissies worden opgericht, dit zal ook extra plekken creëren. Door deze extra plekken en het feit dat
beide verenigingen moeite hebben om alle plekken voor A&C studenten gevuld te krijgen, is de veronderstelling dat
dit in de nieuwe situatie meer in balans zal zijn.
Kleinschaligheid gaat op het eerste gezicht verloren
Gezien de totale doelgroep van PM kleiner is, is de omvang van PM aanzienlijk kleiner dan Risk. Met een ledenaantal
van ongeveer 250 leden en 35 actieve leden, wordt PM als kleinschalige vereniging gezien met een specifieke focus
op A&C-evenementen. Bij Risk zijn er echter per doelgroep societies opgericht om kleinschaligheid te behouden
binnen een grote vereniging. Voor de societies worden elk blok informele evenementen georganiseerd, zodat leden
in contact kunnen komen en blijven met hun medestudenten. In de situatie van een fusie zal de nieuwe vereniging
groter zijn, omdat de leden samengevoegd zullen worden. Dit betekent dat nieuwe leden in contact komen met een
grotere vereniging met daarbij misschien het idee dat de vereniging niet kleinschalig opereert.
Verdwijnen van historie
De verenigingen zijn jaren geleden opgericht en hebben in die tijd een behoorlijk netwerk opgebouwd en veel
kennis opgedaan. Deze kennis wordt jaarlijks door de besturen aan het kandidaatsbestuur overgedragen, waardoor
de verenigingen ieder jaar naar een hoger niveau worden getild. Een nieuwe vereniging gaat gepaard met een
nieuwe cultuur, en oud-bestuurders van Risk en PM zullen geen oud-bestuurders zijn geweest van de nieuwe
vereniging. Hierdoor gaat er een stukje historie verloren. De oud-bestuurders van Risk en PM zullen echter wel
worden opgenomen op de website, want de nieuwe vereniging wordt gebouwd met de kennis die door de jaren
heen is opgedaan.
Conclusie fuseren
Concluderend wegen de negatieve gevolgen van fuseren duidelijk niet op tegen de positieve gevolgen van een
fusie. Daarom lijkt het aangaan van een fusie de beste keuze. Er zal geen overlap meer zijn tussen evenementen,
wat zal resulteren in inhoudelijk sterkere evenementen voor de student. Daarnaast zal er één duidelijk aanspreekpunt zijn voor A&C studenten waardoor er geen verwarring zal zijn bij studenten en alle andere stakeholders.
Verder zal er geen tijd en geld meer geïnvesteerd te hoeven worden in de concurrentiestrijd en kunnen deze middelen nu effectiever voor de leden gebruikt worden. Als laatste zal er ook worden voldaan aan de wens die vanuit
de faculteit is benoemd.

3.3 Conclusie

Uit de bovenstaande beschrijving kan er geconcludeerd worden dat een nieuwe situatie, waarbij er één nieuwe
vereniging is, het beste voorziet in de behoeften van de student en alle andere stakeholders. De voordelen die een
fusie teweegbrengt, zijn groter dan de voordelen van de huidige concurrentie tussen Risk en PM. Om deze reden
is er besloten het fusietraject te starten. In dit document zullen de veranderingen die een fusie teweeg brengt nader
worden toegelicht.
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4. Doelgroepbepaling
De evenementen die Risk en PM organiseren zijn gericht op studenten die tot een bepaalde doelgroep behoren.
Hieronder wordt benoemd welke doelgroepen Risk en PM bedienen in de huidige situatie.

4.1 Doelgroepen Risk

De doelgroep van Risk bestaat uit de studenten die staan ingeschreven bij:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

BSc Bedrijfskunde | Track Accountancy & Controlling
MSc Accountancy
MSc Controlling
MSc Finance
MSc International Financial Management
MSc BA Management Accounting Control (MAC)
Pre-MSc Accountancy & Controlling
Pre-MSc Finance
Pre-MSc Management Accounting Control (MAC)
Minor Bedrijf en Belasting
Minor Controlling
Minor Finance

Naast de bovenstaande ook de studenten die staan ingeschreven voor de trajectvakken van de volgende masters:
m.
n.
o.

Finance
BA | Management Accounting Control (MAC)
International Financial Management (IFM)

De studenten die vallen in de categorieën m tot en met o mogen alleen actief benaderd worden door Risk tijdens
colleges en tentamens van de trajectvakken genoemd in m tot en met o.
p.
Tevens behoren studenten die geïnteresseerd zijn in de specialisaties van de ondervereniging tot de
doelgroep van de desbetreffende vereniging.

4.2 Doelgroepen PM

De doelgroep van Studievereniging PM bestaat uit studenten die staan ingeschreven bij:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

BSc Bedrijfskunde | Track Accountancy & Controlling;
Pre-MSc Accountancy & Controlling
Pre-MSc Management Accounting & Control (MAC)
MSc Accountancy
MSc Controlling
MSc BA Management Accounting & Control (MAC)
Executive Master of Accountancy (EMA)
Executive Master of Finance and Control (EMFC)
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4.3 Doelgroepen na de fusie

De doelgroep die de vereniging in de nieuwe situatie heeft bestaat uit de studenten die staan ingeschreven bij:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

BSc Bedrijfskunde | Track Accountancy & Controlling
MSc Accountancy
MSc Controlling
MSc Finance
MSc International Financial Management
MSc BA Management Accounting Control (MAC)
Pre-MSc Accountancy & Controlling
Pre-MSc Finance
Pre-MSc Management Accounting Control (MAC)
Minor Bedrijf en Belasting
Minor Controlling
Minor Finance
Executive Master of Accountancy (EMA)
Executive Master of Finance and Control (EMFC)
Executive Master Mergers & Acquisitions

Naast bovenstaande ook de studenten die staan ingeschreven voor de trajectvakken van de volgende masters:
p.
q.
r.

Finance;
BA | Management Accounting Control (MAC)
International Financial Management (IFM)

De studenten die vallen in de categorieën p tot en met r mogen alleen actief benaderd worden door de nieuwe
vereniging tijdens colleges en tentamens van de trajectvakken genoemd in p tot en met r.
s.
Tevens behoren studenten die geïnteresseerd zijn in de specialisaties van de ondervereniging tot de
doelgroep van de desbetreffende vereniging.
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5. Activiteitenpakket
Hieronder is het activiteitenpakket van beide verenigingen in de huidige situatie schematisch weergegeven. In de
nieuwe situatie zal er voor beide verenigingen geen evenement of commissie verdwijnen. Evenementen die naast
elkaar staan hebben in grote lijnen dezelfde inhoud, daarnaast bereiken deze evenementen dezelfde doelgroep.

Studievereniging PM

Risk

Doelgroep A&C/MAC (formeel)

Doelgroep A&C/MAC (formeel)

Inhousedagen (Amsterdam, Groningen)

Accountancy Tour (Amsterdam)

Controlling Symposium

Controlling Diner

Accountancy Symposium (MKB gericht)

Accountancy Day + MKB Diner

PM Congres

Risk Conference

Kroegcolleges

Accountancy Evenings

Voorlichtingsevenementen

Voorlichtingsevenementen

Tentamentrainingen

Tentamentrainingen

Controlling speeddates
Eerstejaars bedrijfsbezoek
Controlling Tour
Masterclasses
Real Estate Dinner
Stage en Scriptie A&C/MAC
Pick Your Profile
Doelgroep A&C/MAC (informeel)

Doelgroep A&C/MAC (informeel)

Borrels

Borrels

Reis
Activiteiten georganiseerd door de
activiteitencommissie
A&C/MAC Society activiteiten
Doelgroep Finance/IFM (formeel)

Doelgroep Finance/IFM (formeel)
Controlling Dinner
London Banking Tour
Dutch Banking Tour
Advisory Tour
Risk Conference
Controlling Tour
Tentamentraingen
Investment Evenings
Masterclasses
Real Estate Dinner
Stage en Scriptie Finance/IFM

Doelgroep Finance/IFM (informeel)

Doelgroep Finance/IFM (informeel)
Borrels
Finance/IFM Society activiteiten
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Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen de overlappende en niet overlappende evenementen voor
A&C en MAC toegelicht.
Verschil Controlling Symposium en Controlling Dinner
PM organiseert al jaren het Controlling Symposium, waarbij controlling studenten of controlling geïnteresseerde
studenten de kans krijgen om meer te weten te komen over het vakgebied van de controller. Tijdens deze dag wordt
er een lezing verzorgd en worden er workshops georganiseerd om een beeld te krijgen van de werkzaamheden.
Het evenement wordt afgesloten met een diner. Hierbij komen studenten en bedrijven op een informele manier met
elkaar in contact. Bij het Risk Controlling Dinner wordt de avond gestart met bedrijfspresentaties, waarna het diner
van start gaat. Per gang wisselen de studenten van bedrijf, waardoor ze aan het eind van de avond de mogelijkheid
hebben gehad om te spreken met de drie deelnemende partijen. Wat deze evenementen verschillend maken, is
dat er bij het PM Controlling Symposium ook kennis uit de praktijk wordt gedeeld tijdens de lezing en workshops.
Verschil Accountancy Symposium en Accountancy Day + MKB Diner
In samenwerking met middelgrote accountantskantoren organiseert PM jaarlijks het Accountancy Symposium (voorheen het MAK Symposium), waarbij er lezingen, workshops, speeddates en een diner worden verzorgd. Hierbij ligt
de nadruk op de MKB sector. De Accountancy Day van Risk is een eendaags evenement om bachelor A&C studenten kennis te laten maken met het accountancyberoep en de accountancy kantoren. De dag bestaat uit verschillende rondes waarbij de studenten gedurende de dag de gehele Big Four zien en daarnaast ook nog 2 bedrijven
uit de Next 5. Daarna wordt de dag afgesloten met een MKB-diner. Deze evenementen verschillen in focus: waar
PM alleen middelgrote accountantskantoren die de MKB sector bedienen uitnodigt, zijn er bij Risk ook de grotere,
welbekende kantoren aanwezig.
Verschil PM Congres vs Risk Conference
Het PM Congres is al jaren het meest bezochte en grootste evenement van PM. Deze dag bestaat uit diverse lezingen, workshops en netwerkmomenten tijdens de pauzes. Middels workshops kunnen studenten een beter beeld
krijgen van de werkzaamheden als accountant. Gedurende de lunch, de borrel en het diner kunnen studenten ook
in contact komen met de aanwezige kantoren, om op deze laagdrempelige wijze hun netwerk te verbreden. Tevens
kunnen registeraccountants PE-punten verdienen. De Risk Conference is het grootste Risk evenement. Elk jaar
heeft het congres een centraal financieel georiënteerd thema, waar de sprekers op uitgekozen worden. De dag
bestaat uit sprekers, workshops van bedrijven, bedrijfslunches en -diners en wordt afgesloten met een social. Het
verschil in beide congressen is terug te vinden in de focus. Bij het PM Congres wordt er specifiek naar de accountantspraktijk gekeken, de Risk Conference heeft een wat bredere focus en is vooral voor financieel georiënteerde
studenten.
Tentamentrainingen
PM organiseert jaarlijks tentamentrainingen voor de vakken Management Accounting, Financial Reporting and Consolidation, Boekhouden, Global Corporate Taxation, Belastingrecht en Financial Accounting Theories. Hierdoor is er
een training georganiseerd voor ten minste iedere jaarlaag van de doelgroepen. Risk is sinds vorig jaar ook begonnen met het aanbieden van tentamentrainingen en is begonnen met een tentamentraining voor het vak Mathematics
for Pre-MSc.
Daarnaast worden er ook evenementen georganiseerd waarin Risk en PM niet concurreren. Ter verduidelijking en
voor de volledigheid van dit document worden deze evenementen hieronder toegelicht.
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Controlling Speeddates
Jaarlijks organiseert PM Controlling Speeddates waarbij studenten in contact komen met verschillende controllers,
die vertellen over hun werkzaamheden en ervaringen. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de
coördinator van een vak van de MSc BA MAC. De studenten moeten tijdens dit vak verplicht een interview houden
met een controlling partij en melden zich aan voor dit evenement door middel van een motivatiebrief.
Eerstejaars bedrijfsbezoek
Dit evenement wordt jaarlijks door het bestuur van PM georganiseerd voor eerstejaars Bedrijfskunde studenten. Na
het eerste jaar van de studie Bedrijfskunde kiezen studenten hun specialisatie, waarbij de track A&C een mogelijke
keuze is. Om de eerstejaarsstudenten te helpen met hun keuze wordt er een bedrijfsbezoek georganiseerd. Door
middel van een bezoek aan een groot bekend Accountancykantoor en een Controlling partij krijgen de studenten
een goed beeld van de studie A&C en de toekomstmogelijkheden.
Controlling Tour
De Controlling Tour van Risk is een meerdaagse inhouse tour in de Randstad die geheel in het teken staat van controlling. De deelnemende studenten worden geselecteerd op basis van hun CV. Zij kunnen tijdens deze inhousedagen een indruk krijgen van de organisatorische structuur alsmede de cultuur binnen de deelnemende bedrijven.
Alle bedrijven nemen een dagdeel voor hun rekening, waarin bijvoorbeeld lezingen, cases en workshops gegeven
worden. Het dagdeel wordt afgesloten op een informele manier in de vorm van een lunch, diner of borrel. Deze
zullen in het teken staan van actuele ontwikkelingen op het gebied van Finance en Control. Voorafgaand aan de
tour zal er een introductieavond plaatsvinden in Groningen, waarbij er een case van een bedrijf gemaakt wordt en
waarbij de deelnemers de kans hebben om elkaar te ontmoeten.
Masterclasses
De Risk Masterclasses zijn bedoeld om elk blok een ander onderwerp te behandelen waar studenten iets van
kunnen leren. Dit kunnen zowel hard- als soft skills zijn of een thema dat financieel geïnteresseerde studenten
aanspreekt, denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemerschap of spreken voor een groep. De Masterclass bestaat uit
een presentatie of training die afgesloten wordt met een informele borrel. Deze events zijn een mooie combinatie
van formeel en informeel. Ze worden georganiseerd door de masterclass commissie.
Real Estate Dinner
Het Real Estate Dinner van Risk is een diner waarbij studenten de kans wordt geboden om op een laagdrempelige
manier kennis te maken met een beroep in de real estate sector. De avond zal starten met korte bedrijfspresentaties, waarna het diner van start gaat. Per gang wisselen de studenten van bedrijf, waardoor ze aan het eind van de
avond de mogelijkheid hebben gehad om te spreken met alle deelnemende partijen. Er is dan ook een maximum
van drie partners. Het diner vindt plaats in oktober en wordt georganiseerd door het bestuur. Het evenement is
gericht op alle studenten aan de Faculteit Economics and Business met een interesse in de real estate sector.
Stage en scriptie event A&C en MAC
Risk organiseert sinds dit jaar ook het stage en scriptie event voor A&C en MAC in samenwerking met de vakgroepen. Tijdens dit evenement zal er een voorbereidend college worden gegeven door docenten van de Masters
Accountancy & Controlling en Management Accounting & Control. Deze docenten zullen aan studenten die in de
laatste fase van hun studie zitten, uitleggen wat de tijdsplanning en mogelijkheden zijn bij het schrijven van een
Masterscriptie. Daarna is er voor bedrijven de mogelijkheid om zich kort te presenteren en te vertellen over de (afstudeer)stages die bij hen mogelijk zijn. Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden waarbij op informele wijze met de
studenten verder gepraat kan worden over deze mogelijkheden.
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Pick Your Profile
Tijdens de Pick your Profile avond van de studie Bedrijfskunde, levert Risk een A&C student aan die voor alle
deelnemers vertelt over de keuze voor de track A&C en de ervaring met deze track. Daarnaast verzorgt Risk de
parallel voor A&C waar studenten in twee rondes langskomen, de invulling van deze parallel bestaat uit een case in
combinatie met een bedrijf en een presentatie over Risk en de track A&C.
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De nieuwe situatie

6. De nieuwe situatie
6.1 Doel en visie
Statutair doel
De vereniging heeft ten doel het voor financieel geïnteresseerde studenten die staan ingeschreven als student
aan de Rijksuniversiteit Groningen, verkleinen van de kloof tussen theorie en praktijk op het gebied van Finance,
Accountancy & Controlling, Management Accounting & Control en International Financial Management, alsmede
het bevorderen van de contacten tussen de leden en het wetenschappelijk personeel, die op dit vakgebied doceren.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen en onderhouden van de contacten tussen de vereniging
en de bij haar betrokkenen, het organiseren van lezingen, excursies en congressen, alsmede alle andere middelen
die ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk zijn.
Visie
FSG profileert zich als dé Financiële Studievereniging van Groningen en is gelieerd aan de faculteit Economie en
Bedrijfskunde. In dit kader zal FSG activiteiten organiseren die aansluiten op haar missie.

6.2 Naam
Tijdens de fusie vergaderingen hebben de besturen van Risk en PM in samenwerking met de fusiewerkgroep de
naam van de vereniging in de nieuwe situatie besproken. Hieruit is de naam Financiële Studievereniging Groningen,
ook wel FSG, gekomen. Deze naam is gebaseerd op onderstaande toelichting.
Waarden
Een naam geeft aan waar een vereniging voor staat en wat je naar buiten toe uit wilt stralen. Daarom is bij het
ontwikkelen van een naam voor de nieuwe vereniging rekening gehouden met de volgende waarden, die zijn
opgesteld door de fusiewerkgroep van Risk en PM:
●

●
●

Professionaliteit
De naam dient een professionele uitstraling te hebben naar buiten toe, richting studenten, de universiteit
en de externe partijen.
Duidelijkheid
De naam moet weergeven waar de vereniging voor staat en waar de vereniging zich mee bezighoudt.
Tijdloosheid
Het is belangrijk dat de naam tijdloos is en eeuwig gebruikt kan blijven worden.

FAN
De FAN is de Financiële Associatie Nederland, bestaande onder andere uit FSA (Amsterdam) en FSR (Rotterdam).
Beide verenigingen zijn vergelijkbaar met de nieuwe vereniging. Soortgelijke doelgroepen worden gedekt, de
missie en visie komen overeen en er is een grote overlap in samenwerkingspartners aanwezig.
De naam dekt alle bovengenoemde waarden, daarnaast zorgt dit voor associatie met FSA en FSR. Dit zal zorgen
voor herkenning onder de samenwerkingspartners met de verenigingen uit Amsterdam en Rotterdam.
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6.3 Voertaal
De Faculteit Economie & Bedrijfskunde heeft zowel Nederlandstalige als Engelstalige studenten en FSG wil voor
alle studenten dé Financiële Studievereniging zijn. Daarom zal de voertaal van FSG Engels zijn. Om in de behoe			
fte te voorzien van de studenten, de bedrijven en de overige stakeholders zal bij diverse evenementen gekozen
			
worden voor de voertaal Nederlands. Dit zal met name gelden voor evenementen met de doelgroep A&C.

			
			
6.4 Organisatiestructuur
			
			
Onderstaande afbeelding bevat een grafische vormgeving van de voorgestelde verenigingsstructuur. Dit voorstel
			
zal op de volgende pagina’s nader worden toegelicht.
			
			
			
Algemene Ledenvergadering
			
			
			
			
Raad van
Kascontrole
Raad van Advies
Raad van Toezicht
Commissarissen
commissie
			
			
			
			
			
			
Bestuur
			
			
			
			
			
			
Alumni
Societies
Commissies
IFP
FAN
			
			
			
			
Algemene Ledenvergadering
									
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering
			
presenteert het bestuur haar beleid, de uitvoering hiervan en de behaalde resultaten. Hier hebben de leden de ge			
legenheid tot het stellen van vragen en het doen van suggesties. De Algemene Ledenvergadering is onder leiding
			
van de technisch voorzitter.
			
			
Raad van Advies (RvA)
			
Er zal een Raad van Advies zijn voor A&C/MAC en een raad van advies voor IFM/Finance. De Raad van Advies
				
zal bestaan uit docenten van de faculteit Economie & Bedrijfskunde. De leden van de Raad van Advies zullen door
			
			
middel van hun kennis en ervaring het bestuur van strategisch advies voorzien. Er zal nauw contact zijn tussen de
			
Raad van Advies en het bestuur en de Raad van Advies zal regelmatig geraadpleegd worden.
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Raad van Toezicht (RvT)
Opbrengsten
De vereniging zal gelieerd zijn aan de EBF. De voorzitter van de EBF neemt, samen met een ander bestuurslid van
de EBF, plaats in de Raad van Toezicht van de vereniging. De raad van Toezicht zal toezien op het handelen en het
beleid van de vereniging.
Raad van Commissarissen (RvC)
De Raad van Commissarissen zal bestaan uit oud bestuursleden van de vereniging. Het orgaan zal toezien op het
handelen van het bestuur, er zal advies worden gegeven en ingegrepen worden waar nodig. Er zullen jaarlijks een
aantal vergaderingen plaatsvinden waar het huidige bestuur met vraagstukken naar voren kan komen.
Kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie controleert de boekhouding van de studievereniging. Zo worden onder andere de betalingen, de facturen en de boekhouding van de inkomsten en uitgaven gecontroleerd. Naast de controle wordt de penningmeester van het bestuur van advies voorzien met betrekking tot de financiële zaken.
Bestuur
Binnen het FSG Bestuur 2021-2022 worden de volgende functies onderscheiden:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator Bedrijfscontacten
Intern Coördinator
Het FSG Bestuur 2021-2022 zal in maart worden ingehamerd. Het is van belang dat de basis van de nieuwe vereniging stevig wordt gelegd, daarom zal de overdracht door zowel het Risk Bestuur 2020-2021 als door het PM
Bestuur 2020-2021 plaatsvinden.
Door de fusie zal het bestuur voor een korte periode uit 11 personen bestaan, het fusiebestuur zal hierbij gevormd
worden door het Risk Bestuur 2020-2021 en het PM Bestuur 2020-2021. Het Risk Bestuur 2020-2021 zal tot midden maart de evenementen van Risk blijven organiseren, het PM Bestuur 2020-2021 zal tot september de evenementen van PM onder de vlag van FSG nog blijven organiseren. Daarnaast zal midden maart het eerste volledige
FSG bestuur, bestaande uit zes personen, worden geïnstalleerd. Dit bestuur zal zich bezighouden met de nieuwe
vereniging en zal ook nog de resterende evenementen van Risk onder de vlag van FSG organiseren.
Verder zal het fusiebestuur het FSG Bestuur 2021-2022 ondersteunen met taken die het gevolg zijn van de fusie.
Dit wordt gedaan om een sterke basis van de vereniging te leggen en de continuïteit te waarborgen.
Alumni
In de loop der jaren hebben Risk en PM een aanzienlijk alumni netwerk opgebouwd. De alumnileden van Risk en
PM zullen worden samengevoegd onder FSG. Voor deze leden worden er jaarlijks verschillende evenementen
georganiseerd, zodat alumnileden weer met elkaar in contact kunnen komen en blijven.
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Societies
De Societies zijn aangesteld om de leden binnen de doelgroep met dezelfde studierichting op (in)formele wijze met
elkaar en de vereniging te verbinden. Daarnaast bieden de Societies studieondersteuning in de vorm van samenvattingen. De vereniging zal vier societies kennen: A&C, MAC, Finance en IFM, die worden geleid door vier verschillende commissies. Elke society commissie zal op zijn minst eenmaal per blok een activiteit organiseren.
Commissies
De commissies van de vereniging zullen diverse activiteiten voor de vereniging organiseren. De leden die plaatsnemen in de commissies worden gezien als de actieve leden van de vereniging. Naast de standaard activiteiten, zal de
verenging speciale activiteiten voor haar actieve leden organiseren. Dit om de onderlinge samenwerking en binding
te bevorderen. Alle commissies krijgen de nodige begeleiding vanuit het bestuur van de vereniging.
IFP
Het International Financial Program wordt begeleid door een apart bestuur bestaande uit vijf studenten van de
FEB. Dit bestuur zal vijftien deelnemers begeleiden en samen met hen een (onderzoeks)reis naar een opkomende
economie voorbereiden en organiseren. Hierbij worden onder andere voorafgaand aan de reis trainingen, borrels
en bedrijfsbezoeken door het IFP bestuur georganiseerd.
FAN
De vereniging zal deel uitmaken van de FAN, de Financiële Associatie Nederland. Naast de vereniging maken ook
de financiële studieverenigingen uit Amsterdam (FSA), Maastricht (SCOPE), Rotterdam (FSR) en Tilburg (Asset |
Accounting & Finance) deel uit van de associatie. Het doel van deze relatie is het uitwisselen van informatie en
ervaringen en het organiseren van enkele gezamenlijke activiteiten. Daarnaast zal de FAN commerciële mailings
landelijk organiseren.

6.5 Financiële inrichting
Samenvoegen bezittingen
De fusie tussen Risk en PM berust op een juridische basis. Dit betekent dat het vermogen en de bezittingen van de
beide verenigingen Risk en PM samengevoegd worden. Na de fusie zal dit onder de vereniging FSG vallen.
Boekhouding
Risk houdt haar boekhouding bij met het programma Exact, PM doet dit met het programma Twinfield. De boekhoudingen van Risk en PM zullen per 1 maart samengevoegd worden. De nieuwe vereniging zal gebruik gaan
maken van Exact.
Kascontrole
Na het bestuderen van de kascommissies van beide verenigingen is er geconstateerd dat er bijna geen verschillen
zijn tussen deze commissies. Besloten is dan ook om een kascontrole commissie van minimaal drie personen de
boekhouding te laten controleren. Er zal tenminste één oud penningmeester plaatsnemen in de kascontrole commissie.
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7. Evenementen FSG
7.1 Formele evenementen
Accountancy Day
In samenwerking met de middelgrote accountantskantoren zal een dag georganiseerd worden geheel gericht op
accountancy. Kantoren kunnen tijdens lezingen, workshops en een speeddate ronde zichzelf presenteren aan de
studenten. Op deze wijze maken studenten kennis met de middelgrote accountantskantoren en kunnen verschillen
met de grotere kantoren inzichtelijk gemaakt worden. Ook zijn er bedrijfslunches en -diners, waarbij de studenten
de werknemers van de bedrijven kunnen spreken.
Accountancy Tour Amsterdam en Utrecht
De Accountancy Tour is een meerdaagse inhouse tour die geheel in het teken staat van accountancy. Twee keer
per jaar wordt dit driedaagse kantoorbezoek georganiseerd in de steden Amsterdam en Utrecht. Op deze dagen
zullen de deelnemers middels lezingen en actieve participatie aan cases in contact komen met bedrijven. Ook is er
gedurende lunches en diners tijd om op een informele manier in gesprek te gaan met de werknemers van het bedrijf.
Enerzijds kunnen de deelnemers een beeld krijgen van de verschillende bedrijfsculturen binnen het vakgebied.
Anderzijds kunnen bedrijven op een interactieve manier aanstormend talent ontmoeten.
Advisory Tour
De Advisory Tour is een meerdaagse inhouse tour in de Randstad. Gedurende deze activiteit bezoekt een groep
studenten verschillende bedrijven in de Randstad, die gespecialiseerd zijn in M&A, Financial Advisory en Financial
Consultancy. Gedurende het bezoek kan een bedrijf de studenten een rondleiding en een bedrijfspresentatie met een
workshop aanbieden. Deze kunnen worden afgesloten met een lunch of diner om op een informele manier kennis te
maken met de studenten. Alle deelnemers worden geselecteerd op basis van hun CV. De deelnemers zijn afkomstig
uit de gehele doelgroep van FSG. Voorafgaand aan de tour zal er een introductieavond plaatsvinden, waarbij er een
case van een bedrijf gemaakt wordt en waarbij de deelnemers de kans hebben om elkaar te ontmoeten.
Conference
De Conference is gericht op zowel Finance/IFM studenten als A&C/MAC studenten. Om te zorgen dat er voor
allebei de doelgroepen een goed aanbod is zullen er gezamenlijke lezingen zijn, waarna er in parallelgroepen verder
gegaan zal worden. Deze groepen volgen diverse workshops. Tijdens de pauzes is er ook nog de mogelijkheid tot
netwerken. Middels workshops kunnen studenten een beter beeld krijgen van het desbetreffende vakgebieden en
bedrijven. Gedurende de lunch, de borrel en het diner kunnen studenten ook in contact komen met de aanwezige
kantoren, om op deze laagdrempelige wijze hun netwerk te verbreden. Naast het programma voor studenten zal het
congres ook worden opengesteld voor Registeraccountants om PE punten te kunnen behalen.
Controlling Day
Tijdens dit evenement krijgen controlling studenten de kans om meer te weten te komen over het vakgebied van de
controller. Kantoren kunnen tijdens lezingen en workshops zichzelf presenteren aan de studenten. De dag wordt
afgesloten met een diner met de verschillende kantoren, zodat studenten en bedrijven met elkaar in contact kunnen
komen.

21 | 40

Fusiedocument BALV

Controlling Speeddates
Tijdens de Controlling Speeddates komen studenten in contact met verschillende controllers, die vertellen over
hun werkzaamheden en ervaringen. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de coördinator van
een course van de MSc BA Management Accounting & Control. De studenten moeten tijdens dit vak verplicht
een interview houden met een Controlling partij en melden zich aan voor dit evenement door middel van een
motivatiebrief.
Controlling Tour
De Controlling Tour is een driedaagse tour naar de Randstad, waarbij zes verschillende bedrijven die actief zijn
binnen controlling worden bezocht. Deze tour bestaat vaak uit erg diverse bedrijven waarvan de controlling afdeling
bezocht wordt. De dagen bestaan uit een ochtend en middagprogramma die bestaan uit presentaties en cases en
afgesloten worden met een informele lunch, diner of borrel. De deelnemers van de tour zijn afkomstig uit de master,
pre-master en bachelor van alle doelgroepen die door FSG gedekt worden. Voorafgaand aan de tour zal er een
introductieavond plaatsvinden, waarbij er een case van een bedrijf gemaakt wordt en waarbij de deelnemers de
kans hebben om elkaar te ontmoeten.
Dutch Banking Tour
De Dutch Banking Tour is al jarenlang een must voor financiële studenten die zich willen oriënteren op de
arbeidsmarkt. De tour leidt langs verschillende financiële instellingen in de Randstad, waar studenten zich een
duidelijk beeld kunnen vormen van de deelnemende bedrijven. Dit gebeurt aan de hand van lezingen, cases en
het contact met werknemers op het gebied van Corporate Finance, Banking en Investing. Alle deelnemers worden
geselecteerd op basis van hun CV. De deelnemers zijn afkomstig uit de masters Finance en IFM. Voorafgaand aan
de tour zal er een introductieavond plaatsvinden, waarbij er een case van een bedrijf gemaakt wordt en waarbij de
deelnemers de kans hebben om elkaar te ontmoeten.
Eerstejaars Bedrijfsbezoek
Na het eerste jaar van de studie Bedrijfskunde kiezen studenten hun specialisatie, waarbij de track A&C een mogelijke
keuze is. Om de eerstejaarsstudenten te helpen met hun keuze wordt er een bedrijfsbezoek georganiseerd. Door
middel van een bezoek aan een Accountancykantoor en een Controlling organisatie wordt getracht de studenten
een goed beeld te geven van de studie A&C en de toekomstmogelijkheden.
Expedition Strategy
Tijdens Expedition Strategy zullen 30 excellente studenten van vijf studieverenigingen uit
Groningen naar Amsterdam afreizen om kennis te maken met de top van strategy consultancy in Nederland.
TBV Lugus, T.F.V. ‘Professor Francken’, FMF, VESTING en FSG bundelen hun krachten en selecteren hun beste
studenten voor drie intensieve carrière dagen. Deelnemers zullen geselecteerd worden op basis van hun CV. Het
event wordt georganiseerd door een bestuur van vier personen, die afkomstig zijn uit de verschillende verenigingen.
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International Financial Program
Jaarlijks in april en mei zullen 20 studenten en twee professoren afreizen naar een land met een opkomende
economie. Daar zullen zij, na 3 maanden intensief vooronderzoek te hebben gedaan, gedurende 2,5 week onderzoek
doen voor bedrijven. Deze onderzoeken zullen financieel getint zijn. Hierbij valt te denken aan onderzoek gericht
op microkrediet, marktonderzoek, business development onderzoek, haalbaarheidsonderzoek en audits. Om de
kwaliteit van de onderzoeken te garanderen zullen de studenten in een vroeg stadium vooronderzoek verrichten
en zowel voor als tijdens de reis begeleiding krijgen van ervaren professoren van de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan diverse trainingen en taalcursussen en worden deelnemende
studenten nauw betrokken bij de organisatie van de reis. De deelnemers zullen gezamenlijk de acquisitie van de
bedrijven op zich nemen. Ook worden er gedurende de hele voorbereidingsperiode borrels georganiseerd voor de
deelnemers, om zo te zorgen voor een goede onderlinge band. Het International Financial Program wordt geleidt
door een bestuur bestaande uit vijf studenten.
Investment & Accountancy Evenings
Elk jaar worden er meerdere Investment & Accountancy Evenings georganiseerd. Hierbij worden verschillende
sprekers uitgenodigd om een presentatie te geven over een thema dat speelt in de financiële wereld. Na de
presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen. De Investment & Accountancy Evening wordt afgesloten met
een kleine borrel op locatie, vaak vindt er na het evenement een borrel plaats in de stad. Deze avonden bieden dus
een mooie combinatie van formeel en informeel.
Investment Team
Het Investment Team is een beleggingsclub die gezamenlijk bestaande uit circa 50 studenten, opgesplitst in
een Alpha en een Beta team. Ieder lid belegt tussen de 350 en 700 euro. Dit geld wordt vervolgens belegd in
aandelen, sprinters, ETF’s, etc. Eens in de drie weken komen de leden bijeen om de meest optimale beleggingen
te bepalen die passen binnen de gestelde doelen. Gedurende de bijeenkomst worden ook de huidige posities van
het Investment Team en de marktomstandigheden geanalyseerd, daarnaast worden nieuwe beleggingsproducten
op een informatieve manier gepitcht.
Naast deze reguliere activiteiten staat het Investment Team zeer open voor input vanuit het bedrijfsleven. Dit
kan in de vorm zijn van een inhousedag of een lezing op één van de vergaderingen. Daarnaast zijn er exposure
mogelijkheden op de website en andere communicatiemiddelen van het Investment Team. Het investment team
wordt geleid door 4 bestuurders, twee voor het Alpha team en twee voor het Beta team.
IT-Audit activiteit
Tijdens de jaarlijkse Careers Week wordt er een IT-Audit activiteit georganiseerd in samenwerking met de vakgroep
Accountancy. Derdejaars bachelorstudenten en master studenten zullen een korte introductie aangaande IT-Audit
krijgen. Vervolgens wordt de audit middels Excel uitgevoerd. Deze praktische toepassing zal de deelnemende
studenten inzicht verschaffen in de IT-omgeving waar de student als starter op de arbeidsmarkt mee te maken krijgt.
Deze activiteit zal in de middag plaatsvinden en wordt afgesloten met een borrel.
London Banking Tour
De London Banking Tour is een driedaagse trip naar Londen, waarbij verschillende banken worden bezocht. De
dagen bestaan uit een ochtend en middagprogramma die bestaan uit presentaties en cases. De deelnemers
van de tour zijn afkomstig uit de Masters Finance en IFM. Voorafgaand aan de tour zal er een introductieavond
plaatsvinden, waarbij er een case van een bedrijf gemaakt wordt en waarop de deelnemers de kans hebben om
elkaar te ontmoeten.
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MAC Careers Week activiteit
Tijdens de jaarlijkse Careers Week wordt er een dagdeel voor de Master MAC georganiseerd in samenwerking met
docenten van de Master. Het doel van dit evenement is om de studenten in contact te brengen met Controllers om
te kijken hoe het is om als Controller te werken. Deze activiteit zal in de middag plaatsvinden en wordt afgesloten
met een borrel.
Masterclass
Elk blok vindt er een masterclass plaats, waarin een onderwerp behandeld wordt. Dit kunnen zowel hard- als
soft skills zijn of een thema dat financieel geïnteresseerde studenten aanspreekt. De masterclass bestaat uit een
presentatie of training die afgesloten wordt met een informele borrel. Deze events zijn een mooie combinatie van
formeel en informeel.
Pick Your Profile
Tijdens de Pick your Profile avond van de studie bedrijfskunde, zal FSG een A&C student aanleveren die voor alle
deelnemers vertelt over de keuze voor de track A&C en de ervaring met deze track. Daarnaast zal FSG de parallel
voor A&C verzorgen waar studenten in twee rondes langskomen, de invulling van deze parallel bestaat uit een case
in combinatie met een bedrijf en een presentatie over FSG en de track A&C.
Real Estate Dinner
Het Real Estate dinner is een diner waarbij studenten de kans wordt geboden om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met een beroep in de real estate sector. De avond zal starten met korte bedrijfspresentaties,
waarna het diner van start gaat. Per gang wisselen de studenten van bedrijf, waardoor ze aan het eind van de
avond de mogelijkheid hebben gehad om te spreken met alle deelnemende partijen. Er is dan ook een maximum
van drie partners. Het evenement is gericht op alle studenten aan de Faculteit Economie and Bedrijfskunde met een
interesse in de real estate sector.
Stage en scriptie event A&C en MAC
Tijdens dit evenement zal er een voorbereidend college worden gegeven door docenten van de Masters Accountancy
& Controlling en Management Accounting & Control. Deze docenten zullen aan studenten die in de laatste fase van
hun studie zitten, uitleggen wat de tijdsplanning en mogelijkheden zijn bij het schrijven van een Masterscriptie.
Daarna is er voor bedrijven de mogelijkheid om zich kort te presenteren en te vertellen over de (afstudeer)stages die
bij hen mogelijk zijn. Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden waarbij op informele wijze met de studenten verder
gepraat kan worden over deze mogelijkheden.
Stage en scriptie event Finance en IFM
Tijdens dit evenement zal er een voorbereidend college worden gegeven door docenten van de Masters Finance
en International Financial Management. Deze docenten zullen aan studenten die in de laatste fase van hun studie
zitten, uitleggen wat de tijdsplanning en mogelijkheden zijn bij het schrijven van een Masterscriptie. Daarna is er
voor bedrijven de mogelijkheid om zich kort te presenteren en te vertellen over de (afstudeer)stages die bij hen
mogelijk zijn. Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden waarbij op informele wijze met de studenten verder gepraat
kan worden over deze mogelijkheden.
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Tentamentrainingen
Jaarlijks zal de vereniging een aantal tentamentrainingen organiseren. De tentamentrainingen worden alleen
georganiseerd bij vakken die als struikelblok worden ervaren onder studenten en waarbij de coördinator van het vak
ook akkoord is.
Voorlichtingen
Jaarlijks worden er aan hbo-studenten een pre-mastervoorlichting gegeven. De hogescholen waarbij een voorlichting
wordt gegeven aangaande de pre-master en masters zijn Hanzehogeschool, NHL Stenden, Saxion en Windesheim.
Daarnaast wordt er jaarlijks een mastervoorlichting georganiseerd vanuit de Rijksuniversiteit van Groningen voor
studenten die in het eindstadium van hun bachelor zitten. Tijdens deze voorlichtingsavond staat FSG op de
Mastermarkt om studenten van voldoende informatie te voorzien om een weloverwogen keuze te kunnen maken
met betrekking tot de toekomstige studieloopbaan- en carrièremogelijkheden.

7.2 Informele activiteiten
Actieve leden activiteit
Om de actieve leden te bedanken, en om een goede onderlinge band te creëren zal er een actieve leden activiteit
georganiseerd worden waaraan de actieve leden deel kunnen nemen. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de actieve
leden elkaar en het bestuur op een leuke manier leren kennen.
Actieve ledenweekend
Zonder actieve leden kan de vereniging haar activiteiten niet organiseren. Om onze actieve leden te bedanken,
wordt er jaarlijks een gezamenlijk weekend voor deze leden georganiseerd.
Activiteiten georganiseerd door de Activiteitencommissie
Elk blok zal er een informele activiteit georganiseerd worden voor de bachelor doelgroep. Deze activiteiten hebben
het doel om studenten in contact te laten komen met de vereniging en met elkaar.
Alumni Activiteiten
Er zullen jaarlijks drie alumni activiteiten georganiseerd worden voor de alumni leden van de vereniging. Deze
evenementen vinden gedurende het jaar plaats in verschillende steden in het land.
Begin- en eindfeest en Diës
Deze feesten zijn borrels die in het teken staan van een speciale gelegenheid en daarom dus iets grootser aangepakt
worden. Deze zouden dan ook plaatsvinden op een andere locatie dan de borrels.
Borrels
De borrels worden maandelijkse georganiseerd voor alle FSG leden. Deze borrels zijn een mooie manier om een
band te creëren met de eigen commissie, het bestuur en de andere leden. Ook worden er op borrels regelmatig
aankondigingen gedaan van nieuwe commissieleden, het bestuur, de land bekendmaking van IFP en het thema van
het congres om dit te laten leven binnen de vereniging.
Executive Master Lunch
Aan het eind van het het collegejaar zal er een lunch worden georganiseerd voor alle Executive Master studenten.
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FSG Reis
In samenspraak met de leden en faculteit wordt er jaarlijks gekeken of er een mogelijkheid is om een buitenlandse
trip voor de leden te organiseren.
Oud-besturendiner
Door middel van het jaarlijks organiseren van een activiteit voor oud-bestuurders blijven zij betrokken en worden ze
tevens bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Society activiteiten
Voor elke Society zal er elk blok een (in)formeel evenement plaatsvinden. Bij deze activiteiten kunnen studenten van
dezelfde doelgroep kennis met elkaar en met de vereniging maken.
Vrijdagmiddagborrels
Een groot aantal alumnileden reist op vrijdag af naar Groningen om colleges bij te wonen voor het postinitiële deel
van de opleiding tot registeraccountant of register controller (EMA/EMFC). FSG organiseert voor deze groep en de
reguliere leden periodiek een vrijdagmiddagborrel om de alumnileden en de reguliere leden met elkaar te verenigen.
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7.3 Commissieverdeling FSG
Commissie

Functieverdeling
-

Chairman
Promotion
Event I
Event II
Event III (voor A&C)

Magazine

-

Chairman
Editors (3 - 7)

International Financial Program

-

Chairman
Public Relations & Logistics
Commercial Relations I
Commercial Relations II
Commercial Relations III & treasurer

Investment & Accountancy Evening

-

Chairman
Public Relations & Logistics
Commercial Relations I
Commercial Relations II

Accountancy Tour Amsterdam

-

Chairman
Commercial Relations I & Treasurer
Commercial Relations II & Logistics
Commercial Relations III & promotion

Accountancy Tour Utrecht

-

Chairman
Commercial Relations I & Treasurer
Commercial Relations II & Logistics
Commercial Relations III & Promotion

Masterclass

-

Chairman
Public Relations & Logistics
Commercial Relations I
Commercial Relations II

Activity Committee

-

Chairman
Vice Chairman
Public Relations & Logistics
Commercial Relations I
Commercial Relations II

Controlling Tour

-

Chairman
Commercial Relations I & Treasurer
Commercial Relations II & Logistics
Commercial Relations III & Promotion

Conference

-

Chairman
Commercial Relations I
Commercial Relations II
Commercial Relation III
Speakers & Theme I
Speakers & Theme II
Public Relations & Promotion
Day Organization

Societies
A&C
IFM
MAC
Finance
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Conference Day Organisation

-

Catering & Logistics
Technique
Product Sponsoring
Public Relations & Promotion II

London Banking Tour

-

Chairman
Commercial Relations I & Treasurer
Commercial Relations II & Logistics
Commercial Relations III & Promotion

Accountancy Day

-

Chairman
Day Organization
Commercial Relations I
Commercial Relations II
Public Relations & Promotion

Dutch Banking Tour

-

Chairman
Commercial Relations I & Treasurer
Commercial Relations II & Logistics
Commercial Relations III & Promotion

Advisory Tour

-

Chairman
Commercial Relations I & Treasurer
Commercial Relations II & Logistics
Commercial Relations III & Promotion

Controlling Day

-

Chairman
Day Organization
Commercial Relations I
Commercial Relations II
Public Relations & Promotion

Investment Team Board

-

Chairman Investment Team Beta
Treasurer Investment Team Beta
Chairman Investment Team Alpha
Treasurer Investment Team Alpha

Founding committee

-

Chairman
Treasurer
Public Relations & Promotion
Commercial Relations I
Commercial Relations II
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7.4 Belangengroepen analyse

Voor de volledigheid van dit document is er een belangengroepen analyse uitgevoerd door de besturen, de werkgroep en oud-bestuurders. Hierbij zijn de verschillende partijen geïdentificeerd voor wie de fusie tussen Risk en PM
mogelijk gevolgen heeft.
Deze belangengroepen zijn:
●
Leden
●
Actieve leden
●
Alumni
●
Rijksuniversiteit Groningen (FEB en vakgroepen)
●
Samenwerkingspartners
●
Raad van Advies
Per belangengroep wordt toegelicht wat dit voor de specifieke belangengroep zal betekenen in de nieuwe situatie.
Leden
Voor de leden, oftewel studenten, zal er één vereniging komen. Dit houdt in dat er één centraal aanspreekpunt is
voor de student. De focus zal meer op de student komen te liggen en er zal een effectiever evenementenaanbod
zijn, met het gevolg dat evenementen kwalitatief hoogwaardiger georganiseerd kunnen worden. Bovendien zullen
er geen evenementen verdwijnen, er zal zelfs een breder activiteitenaanbod komen. Doordat er geen concurrentiestrijd is, zal er minder tijd en geld verloren gaan aan zaken die voor leden geen of weinig effect hebben.
Actieve leden
In de nieuwe situatie zal voor zowel Risk als PM de groep actieve leden groter worden. Door een grotere groep
actieve leden, kunnen de studenten nog meer studiegenoten leren kennen. In de nieuwe situatie zullen, net als nu,
een aantal activiteiten apart voor actieve leden zijn om hen te bedanken voor hun inzet. Zonder actieve leden kan
FSG immers geen evenementen organiseren. In de nieuwe situatie zal er, wederom net als nu, vanuit het bestuur
veel contact zijn met de actieve leden. Elke commissie zal een of twee bestuurscontacten hebben die regelmatig bij
vergaderingen aanwezig zijn.
Alumni
De alumnileden zijn heel waardevol voor de vereniging, omdat dit een groot netwerk biedt wat van pas kan komen
bij het organiseren van evenementen. Alumni zullen ook in de nieuwe situatie behouden worden, zodat het netwerk
niet verloren gaat. Door middel van het alumninetwerk van FSG, kunnen de alumni met oud-studiegenoten bijpraten
en netwerken.
De Rijksuniversiteit Groningen (FEB en vakgroepen)
Net als in de huidige situatie van Risk zal FSG gelieerd zijn aan de faculteit en dus aan de universiteit. Dit betekent
onder andere dat er voor het bestuur en de actieve leden van FSG een plek is op de faculteit om te werken. Verder
is er voor de universiteit, net als voor de studenten, één centraal aanspreekpunt. Dit is een wens vanuit de faculteit.
Voor de vakgroepen betekent dit ook dat er één aanspreekpunt voor A&C zal zijn waardoor een samenwerking
makkelijker zal worden.
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Samenwerkingspartners
In de nieuwe situatie hoeven de partners hun budget niet meer te verdelen over twee verenigingen. Hierdoor zal
FSG waarschijnlijk meer sponsorgelden ontvangen. Met het grotere budget wat hiermee ontstaat, kunnen de evenementen kwalitatief geoptimaliseerd worden. Daarnaast zullen studenten die in de huidige situatie verdeeld zijn over
de twee overlappende evenementen nu naar het samengevoegde evenement komen. Hierdoor kunnen de partners
de studenten effectiever targeten. Uiteindelijk zal dit bij de samenwerkingspartners ook voor minder verwarring zorgen omdat er één partij zal zijn voor A&C studenten in Groningen.
Raad van Advies (RvA)
In de huidige situatie is er bij PM één RvA. Bij Risk is er een RvA voor Finance/IFM en een RvA voor A&C/MAC.
In de nieuwe situatie verandert er niks aan de RvA voor Finance/IFM. Er zal worden gepeild bij de huidige RvA’s
voor A&C/MAC wie er in de nieuwe RvA willen komen. Eén RvA voor A&C/MAC betekent dat feedback vanuit de
RvA makkelijker bij de studenten terecht kan komen evenals dat feedback vanuit studenten makkelijker bij de RvA
terecht kunnen komen. Door het hebben van een enkele RvA voor de studies A&C en MAC is een wisselwerking
tussen student en vakgroep makkelijker.
Conclusie
Zoals uit de bovenstaande analyse duidelijk wordt, biedt de fusie voor iedere stakeholder vele voordelen. Voor de
student zal de fusie een positief effect hebben gezien er geen enkel evenement zal verdwijnen en er juist een groter
activiteitenaanbod zal worden gecreëerd. Door de krachten van beide verenigingen te bundelen komt dit de kwaliteit
van de evenementen ten goede. Voor alle stakeholders zal de verwarring van twee verenigingen op gebied van A&C
worden weggenomen en zal er in de toekomst één centraal aanspreekpunt zijn voor deze doelgroep.
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Indien er onjuistheden voorkomen in de tekst verzoek ik u vriendelijk contact op te
nemen.

Bijlage C

Bijlage: Statuten FSG

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Financiële Studievereniging Groningen.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Groningen.
3. De vereniging is een onder-vereniging van de te Groningen gevestigde
vereniging Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging van de
Rijksuniversiteit Groningen, laatstgemelde vereniging hierna te noemen:
“de EBF”. De vereniging is gehouden aan datgene, dat met betrekking tot haar
gesteld is in de statuten en reglementen van de EBF.
De EBF wordt vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.
Deze Raad van Toezicht zal uit twee leden bestaan, te weten de voorzitter en
een bestuurslid van de EBF.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het voor financieel geïnteresseerde studenten die
staan ingeschreven als student aan de Rijksuniversiteit Groningen, verkleinen
van de kloof tussen theorie en praktijk op het gebied van Finance, Accountancy
& Controlling, Management Accounting & Control en International Financial
Management, alsmede het bevorderen van de contacten tussen de leden en het
wetenschappelijk personeel, die op dit vakgebied doceren.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen en onderhouden
van de contacten tussen de vereniging en de bij haar betrokkenen, het
2
organiseren van lezingen, excursies en congressen, alsmede alle andere
middelen die ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk zijn.
Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in
krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten
sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden
begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Kwaliteitseis lidmaatschap.
Gewone leden van de vereniging kunnen slechts zijn, zij die staan ingeschreven
als student aan de Rijksuniversiteit Groningen.
3. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld, het
doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en door het bestuur als
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.
4. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging,
als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming
hebben aanvaard.
Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
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b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;

alsnog tot toelating besluiten.
Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging,
als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming
hebben aanvaard.
Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting;
e. door het niet meer voldoen aan de aan het lidmaatschap gekoppelde
kwaliteitseis.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 3
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4.

3.

4.
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Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk, met vermelding van de
reden(en) van opzegging en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
ten minste vier weken. Opzegging is mogelijk:
als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het
lidmaatschap,
als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt; of
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het
lidmaatschap vastgesteld.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de
jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is
bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe
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van het aantal uitgebrachte stemmen.

Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het
lidmaatschap vastgesteld.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de
jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is
bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe
strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) 4
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering.
Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.
Donateurs
Artikel 7
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen
eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt
vastgesteld.
Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur en
de algemene vergadering. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering
als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.
Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de
gewone leden en de donateurs, verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking,
subsidies, sponsorinkomsten en andere inkomsten.
2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat
ook de ereleden voren gemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan
vrijgesteld.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Zij worden door de algemene vergadering in functie benoemd.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden
verenigd.
Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die
ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als
vervanger is aangewezen.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden
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van de vereniging. De bestuursleden
moeten
ingeschreven staan als student
aan de Rijksuniversiteit Groningen.

ook de ereleden voren gemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan
vrijgesteld.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Zij worden door de algemene vergadering in functie benoemd.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden
verenigd.
Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die
ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als
vervanger is aangewezen.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden
van de vereniging. De bestuursleden moeten ingeschreven staan als student
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing
of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van
5
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4.

De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene
vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de
schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn
geëindigd.
Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende
algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman
doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van één jaar. Onder een jaar
wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene vergaderingen.
Een bestuurslid is slechts tweemaal aansluitend herbenoembaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur blijft bestuursbevoegd.
7. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
door aftreden op grond van het rooster van aftreden, als een rooster is
vastgesteld;
door aftreden op eigen verzoek;
door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
door overlijden of ondercuratelestelling;
wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens
geestelijke stoornis;
door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering;
wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het
kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van
toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt.
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel
dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten zoals hiervoor in lid 2
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zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten zoals hiervoor in lid 2
omschreven, alsmede voor het verrichten van uitgaven die een bedrag van
vijftien duizend euro (€ 15.000,00) te boven gaan.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze
6
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
4. Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met
gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken
onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te
heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving
te herzien.
5. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee andere
leden van het bestuur dat nodig vinden. Vergaderingen kunnen plaatsvinden
door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat het
bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Aan de vergadering gaat een
door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda
van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en
stukken. Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt voldaan indien de oproep
elektronisch is vastgelegd.
De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt
notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de
vergadering aanwezig bestuurslid worden ondertekend.
Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
met een ander bestuurslid.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
4. Leden van de vereniging mogen, tenzij gemachtigd door het bestuur, geen
briefwisseling namens de vereniging plegen, nog persvertegenwoordigers of
representanten van andere openbare media, zoals bijvoorbeeld radio en
televisie, te woord staan of aan dezen mededelingen doen aangaande de
aangelegenheden de vereniging betreffende. Bij overtreding van deze bepaling
kunnen de gevolgen van artikel 6 lid 1 sub c respectievelijk sub d intreden.
Algemene vergaderingen
Artikel 12
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd.
Artikel 13
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,
alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering
zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van
hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
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stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
vergadering worden gehouden.
Een lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel, op voorwaarde dat het lid via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan
beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de in het volgende lid bedoelde
commissie. Indien geen der bestuursleden aanwezig kan zijn op een algemene
vergadering, zal deze geleid worden door de voorzitter van de vereniging of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan
treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan
voorziet de vergadering daarin zelve.
2. a. De commissie ter leiding van de vergadering zal bestaan uit drie natuurlijke
personen, welke voorgedragen worden door het bestuur alsook door de
leden. Indien er geen voordracht is, benoemt de vergadering uit haar
midden een commissie.
b. De benoeming van de commissie ter leiding van de algemene vergadering
kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door benoeming van een andere commissie ter leiding van de
algemene vergadering.
c. De commissie ter leiding van de algemene vergadering wordt benoemd
tijdens de algemene vergadering, voor een periode van één jaar.
d. Tijdens de algemene vergadering zal een lid van de commissie ter leiding
van de algemene vergadering optreden als technisch voorzitter. De taak
van de technisch voorzitter is het presideren van de algemene vergadering.
e. De overige aanwezige leden van de commissie hebben als taak de
technisch voorzitter te assisteren tijdens stemmingen.
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3.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon verslagen gemaakt.
Deze verslagen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.
Zij die een vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van
het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de verslagen en van het
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
4. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent
de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van een maart tot en met de laatste dag van februari
van het daaropvolgende jaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt
het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan 9
benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste
twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste tien dagen voor de
dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen
worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
een deskundige doen bijstaan.
Artikel 16
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
| 40 van de stemmen in een voltallige
Fusiedocument BALV
tot het uitbrengen van één/tiende 37
gedeelte
algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een

een deskundige doen bijstaan.
Artikel 16
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige
algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering
overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten
met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de (e-mail)adressen van de stemgerechtigden ofwel door
aankondiging op een door de leden veel bekeken medium (bijvoorbeeld website
van de vereniging), op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering
plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten
nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering
aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal
stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van
hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan
de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als 10
gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der
stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet
op de agenda werden vermeld.
Statutenwijziging
Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden.
3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
Raad van Toezicht.
4. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen.
5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.
6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in
de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt
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verlijden.
6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in
de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt
genomen.
7. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister
van de Kamer van Koophandel.
Ontbinding en vereffening
Artikel 18
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3, 4 en 6 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de
vereniging.
2. Ingeval het bestuur van de vereniging een voorstel tot ontbinding als punt op
de agenda zet, moet zij de Raad van Toezicht hiervan tenminste veertien dagen
11
van tevoren op de hoogte brengen.
3.

De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan
wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De
vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 7 van artikel
17 vermelde register.
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 19
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet
of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 6 van overeenkomstige toepassing.
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