Beleidsplan 2015-2016
1. Zichtbaarheid
Door StC te promoten onder studenten d.m.v. collegepraatjes, Facebook, flyeren en andere
promotieactiviteiten wil StC de naamsbekendheid onder studenten en verenigingen vergroten.
Daarnaast willen we de naamsbekendheid onder organisaties in Tilburg en de inwoners van Tilburg
vergroten zodat mensen een beeld krijgen wat StC is en wat wij doen.
2. Professionaliseren bestuur
Door vaker dingen concreet op papier te zetten zoals het bestuursreglement wil StC het bestuur
intern professionaliseren. Ook extern willen we het bestuur professionaliseren. Door meer
kamerdiensten te draaien en een vaste telefoonlijn op de kamer te krijgen staan wij sterker als
organisatie en komen we professioneler over naar vrijwilligers en anderen.
3. Professionaliseren commissies/vrijwilligersbestand
StC is al een goede lijn ingezet met het invoeren van commissies om de activiteiten te organiseren.
Deze lijn willen wij graag voortzetten. In het nieuwe jaar hopen we grotere commissies te krijgen en
deze wat meer verantwoordelijkheid te geven zodat het bestuur zelf meer een coördinerende functie
krijgt. Het is een idee om voor elke commissie één voorzitter aan te wijzen die vervolgens het contact
met het bestuur onderhoudt. Ook willen we het ledenbestand up to date maken en vergroten.
4. Binding met vrijwilligers
Door het vorige bestuur is er al een goede lijn ingezet om de binding met en tussen vrijwilligers te
vergroten. Dit is onder andere gebeurd door maandelijkse borrels te organiseren. Wij willen graag
deze lijn voortzetten en zorgen dat de vrijwilligers het gevoel krijgen dat ze deel uitmaken van een
groter geheel door bijvoorbeeld zulke borrels te organiseren. Ook is het leuk om met StC mee te
doen aan activiteiten zoals de TUC.
5. Contact met verenigingen.
Het contact met verenigingen moet goed onderhouden worden en er moet duidelijk op papier gezet
worden wat beide partijen van elkaar verwachten. StC mag daarin best wat sterker optreden en haar
wensen laten blijken aangezien StC een groot deel van de betreffende activiteit financiert.
6. ANBI Status
Wij willen graag dit jaar de ANBI status verkrijgen. De penningmeester zal dit proberen te realiseren

