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het College van Bestuur van de Erasmus Universite it Rotterdam. 

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
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Kennismaking Eurekaweekcommissie 2015 

Ne1dla Dijkstra 
Functie: 
Programm a o nderd ele n: 

Over ige functies: 

Conta ctgegevens: 

CasWalter 
Functie: 
Progra mmaonderdelen: 

Overfge functies: 

Cont.-ictgegcvens: 

Loise Lammerts 
Funct ie: 
Prog ra rnmaonderdelen: 

Overige functies: 

Conlattgegevens: 

LisaVer.oer 
Functie: 
Progr a mmao nderdelen: 

Overigefuncties: 

Conlactgegevens : 

Voor1ltter 
City & Port Tour 
EHBO 
Beveitiging 
Tkkid 
Open Hulzen dag 
Smilsc 
St room 

Pennlngmeester 
Opening 
Openlngsfeest 
Aft ra p City & Port Tour 
Chill-are a 
Ontbijt & Lunch 
Deelnemerdasse n 
Commlssiefilmpjc 
Fotogra;;11f & Filmer -lnterne Be1<ekklngen 
Meet the Campus 
Comedy Nigh t 
rnformatiemarkt 
5port midda1 
Night o r the Songs 
Brunch blJ de Krallngse Pin 
Kr a men 
Avondeten 
Ouuruamheid -Promotie & Oeelnemers 
City & Port Tour 
Night o r !he Songs 
Office Supplies 
Wcbshop 
Internet -
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Aimee Tilmans 
Funclle· 
Progr a~ ma onderdelen: 

0Ve1ige functies: 

Conta ctgegevens: 

Daniel Tolman 
Functie: 
Programmaonderdelen: 

Overige functies: 

Contactgegevens: 

OlivfaMoa nse 
Functic· 
Progra~maonde1delen : 

Overige functies: 

Contactgegevens: 

V Fera Ve ldscholten 
unctie: 

Program ma on derdelen: 

Overige functles: 

Acqui5itle 
Opening 
Cantus 
fnformaticmarkt 
~eelnemerstassen 

otterdampas 
Open Huizend ag 
Huufland 

Kr
Podium, geluld & tethnlek 

amen --Acquisitie 
Sportmiddag 

~:::~~~am by Night 

Applk.;itie 
Hekwerk 
Slapers --~omotie & Orukweik 

pe n!ngsfeest 
Chill·area 
Fe ~tival 

Eureka Speakers 
Ouurzaamheid 
Kleding 
Comm\ssiefoto's 

Interne t -~!~~:~ & Crew 

::::~~~am by Night 

Au Io's 
Constllutleborrel 
Overdrachhwee kend 

J -e kunt ons altljd matll"n ofbelten voor vra1enl 

Con1actgegevens: 

Functies 

I 
I 
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Acquisitie (Aimee & Daniel) 
Ueve Acqulsitle·opvolgers, 
Gefelidteerd m et de mooisle functle binne n de Eureka weekcomrnlssie. Acquisltle is aan het begin 
van hel organlseren van de Eurekaweek e~n van de belangrljk.sle runctles, Hel Is daarom ook handig 
om zo snel mogelijk met Jc acquisiUcgcnootje om de tafel le gaan zitten en c cn plan de c.ampagne le 
maken. In d11 overdrachhverslag zullen de volgende aspect en aan bod komen: 

1. Sponsorbrochure 

1. Sponsorpakke tten 
3. Maste rfile 

4. Deadlines promotie en dn.1kwcrk 

5. Contact met bedrijven 
S.1 . Contact in het algemeen 

S.2 Sfoerhoreca 

S.3 ABN·AMRO 

S.4 Bunq 
5.5 OVerkoepelende organlsaties 

6 . Contra cten opstelten 

7. Standaard e ·mails 
7.1 Standaard e-mails algemeen 

7.2 Applica lle 

7.3 Winactles 
8. Student emorgVenekcring (moel tot elnd mel 2016) 
9. Applicatle 

1. Sponsorbrochure !In fanuarl) 
Het e erste wat je gut do en is het aanpassen van de sponsorbrochure. In principe ka n je de 

sponsorbrochure van 2015 overnemen, maar kijk er wel kritisch naar. 

• Producten en prijzen 
Ga bralnstormen over nleuwe producten of producten d ie juist minder goed Hepen en je dus uit de 
sponsorbrochure wilt halen. Wlj hebben e rvoor gekozen om de SMS·bom en de produelen die wij 

;iianschffen (brillen etc.) uit de spomorbrochure te hillen, omdat deze mogelijkheden niet 

winstgevend waren. Verder Is het <1ok goed om te kijken naar de prijzen van de producten. Wij 
hebben he t ditj.ur nlet veihoogd, op advies van he t vorige acquisitie-team. Wij denken dat jullie dit 

Jaar de prljzen van sommige producten (bijv; stand informatlemarkt) wel iets omho<1g kunnen doen. 

Oaarnaut is hetgoed om na te denke n over nieuwe (modernere) mogelljkheden l.p.v. bljvoo rbeeld 
flyers in een deelnemerst;as, Niet al/ee n <1mdat dit meer bedrijven aanspreekt, ook omdat het 
duurzamerls. 

•Opmaok 
Het Is belangrijk dat je sponsor brochure er professloneel en modern uiulet. De sponsorbrochure 
stuur je naar leder bedrijf op dat gelnteresseerd Is en je wilt dat zij een zoe:de indruk krijgen var\ de 
Eurekaweck. Wij hebben afgelopen jaar de sponsorbrochure geupdate na;iir de nieuwe huisstijl van 

de Erasmus Univeuileit en hebben ook een aan1al oude Eu1eka foto's vervangen voor rota's uit 
2013/2014. Wij raden jc leke1 a;iin om hier tijd aan te bestedenl 
• Aanpauen 
Zorg ervoor dat je je sponsorbrochure voortdurend aanput, bijvoorbeeld als iels ' uitilerkocht' is of 

als jullie een bepaald product in prijs willen verlagen. Daunaast kan het ook zijn dat deadlines 

verschulven or dat aantal!en veranderen, probe er ditgoed In de gat en te houden. Het helpt als je 
regelmatig met learn Promotie gaat zltten om d it le checken. 

2. Sponsorpakketten (injanuari) 

Dit jaar hebben wij va n te vorcn pakkctten gemaakt voor potentiele hoofdsponsoren en 
subsponsoren (zi e document in acqulsitfemap 2015), Wij ra d en het aan om volgend Jaar met een 

systeem te werken, wa;arblj cen bedrijf cen bep;iialde 'status' hn krijgeri als 2ij voor cen bepaald 

bed rag geld sponsoren. Zelfbedachten we dit te laat In het jaar, waardoor het voor ons nlet me er 
hl!t gewl!nste effect zou hebbl!n. 

Voorbeeld: 
Bronze Sponsorship:

Silver Sponsonhlp: -

Golden Sponsorship: -
Hierblj kun je dezc "bronte/sllver/golden" sponsofen ook bclonen door hen op de website te 
vermelden en hier een stuk un te wijden in de sponsorbrochure. Zo kun jE" ook vaste extra's 

verllnnen voor blJ bronze/sllver/goldE"n sporisor.shlp (bljvoorbee ld naamsvermE"ldlng ergens), In 
ieder geval kun je op een de rgelijke rnanler bedrijven beter laten zien wat de voordeten 2ijn van een 
(grotere) u menwert!ng met de Eurekaweek. 

3. Masterfile (in januariJ 
Om een oveulcht t c hebben van de bedr ijven waar Eurehweek cont;act mce heeft, Is er eeri 
Maderfite gem aakl. Oe Masterfile kun je bij ons in het mapje acquisit ie vinden, ma ar als jullie het 

gun gebrulken Is het handiger om op te slaan als ceri Google Docs document, zodat je hl!l 

tegelijlcertijd kunt be werken. Hieronder uilleg over de tabjes die Je in het excel besta nd tegen komt: 

Acquisitie (koud) 

Acquisilie (warm) 

Acquhitie (warm natural 

Commissle 

Exit 
leads 

Leads(natura 

Contract 

Ovcn:icht Vcrkochl 

Sedrijven waar in de voorgaande Jaren geen 
samenwerk.ing mee Is geweest. 
Bedrijven wa;iir in de voorgaa nde Jaren wel een 
samenwerking mee is geweest, of die eeri 
grotere kans van slage n hebben. 
Bedrlfve:n waar Jn de: voore;aande jaren een 
natura samenwerking mee is geweest. 

Bedrijven die de commissie belt. 

Bedrliven d ie niet in zijn gegaan opons aanbod. 
Bedrijven d ie een keer gebeld zijri en enige 
inleresse tonen 
Bedrijven die een keergebeld zijn en enige 
inletesse tonen om diensten/producten te 
levercn In ruil voor promotie o ,l ,d 
Bedrijven aan wie je een contracl hebt 
gestuurd. Houd hle rook blj wle er wel/rilet 
betaald hebben. (bljvoorbeeld met kleurcodes: 
rood, gcen contract. Or11nje, wel conlract geen 
bclalinR. Gr<1en wel contract en betalinR <1.i.d.) 
Een <1ve n:ichl van alle verkochtc produclen, Hc l 
is belangrijk dat deze up·IO·date bli ft, zodat je 



nltl producten verkoopt die je nlet ml!'er hebt. 
. fof bUww1rbl!'eld S b'11nners in een mailinc). 

Bh1cklist 

Prioriteit 

Bedrljven die op de zwute lijst stun om 
vtrschilende ttdenen (wanbelaltr, etc.) 
Hlertn hl!'bben wiJ bedrijwn geu~t WHr wij op 
dat mome nt druk mee In cHprek wuen en die 
dus prlorittit hadden boven a ndere ~drljve n In 
de Muterfile. 

Naast het ovenlcht verkocht fn de Maste rfil• , hebben wlj ook een ovenkht verkocht profil/non
prol'it gemukt in de a\Jemene m;1p '201S'. Hluin stut pu oplie wat towel wij als Loise hebben 

verkocht. Er1 handiJI 

4. Dt.adllnes promotle en drukwuk (lnJ1nu11I) 
Voor acqul$ltle Is hel enorm belan1rljk om contlnu op de hoo1te t e zijn van de;idlines voor promotie 
en drtJkwetk. Wlj hebben In Janullfl een l(jst 1emu kl met belangtijke acq uisltle deadlines van leder 
product in onze $pOnso rbrochtHe. Om dtze lljst up to dillte te houden Is het dus van belang om hler 
regelmatig conta ct over te hebbe n met team promotle. 
Zo kun je fe 1edurendo hel Jnr Je focus steeds unpassen, b!jvoorbeeld: 

- Main Focus 1: vukopen loao's deelnemustas • Hoofdsponsor 
- Main Focus 2: ver kopcn flyers zendlna l 
- Main Focus 3: ver kopen bl01dtlJdu pro1ramm1boekje etc. etc. 

Oaarnnsl zu\len er al1ljd bedriJven tiJn die zeuen d111e een mo1elijkheid te duurvinden. Macht Je 
dan vlakblj de de1dllne van die moa elljkheld toch noc rulmte ove r hebben, dan kun je hen 
benaderen en Olnke kart inc bleden lbettr le ts verkopen dan n1etsl). 

S. Cont.ad met bedr(jven (vand elnd Janu.,I) 
Nadiit fe de sponsorbrochutt, sponsorpakketten, masterfile en dHdlines op orde. hebt, kin Je 
be&lnnen met het btlftn van bedrljvent Bepnl samen metjt <1cqulsitttcenootje hoe je de bedrljven 
wilt verdelen (~ndom of deel Je het in bunches op). Dit jaar hebben we. sommige branches verdeeld 
(horeu. banken, uilundburHu's en teldoonprovklersl en andere bedrljven hebbenwe uit eigen 
tnitfatiefgekozen. 
Vervolgens st.ut Je edtt met het bellen. Dit kin wenicht een beetje onwennlg voelen. maar na. een 
tijdje wordt het heel normnll Wij mukten wn de 'klelne hmer' de uquisitiekamer en beconnen 
mtt bellt n. In 201• hebben ze hlervoor een belscrlpt gemukt, dft kun J@dan ook In de acqulsltle 
map van 2014 bd.ljken. Wlj vonden het ulf fijner om met een pnr steekwoorden op te schrijven, 
zodat je nlet het cevotl had een script te moe ten vol1en. Bij de steekwoorden kun Je denken un: 

- Voorstellen vanult unlversllelt 
- Vr.a1en nnr lemand dlt gHl over promotie 
- Vragen of decent tlJd heeft 
- Vragen ttvarklc [urekaweek 
- Eventu eel £ureh weck ullleuen 
• Uitlencm nut sa menwetklnJ 
- Bij lnterene: e·malladres vragen en sponsorbrochu1e opsturenl 

lfet Is voora l handle om de1e steekwoo1den un het beeln erblj le horen, maar n.i een tljdje weet Je 
precles wat }twill zeuen e n heb Jc dur oak je elien draal aan gegeven. 

Had.it je met een bedrijf hebt cebeld Is htl ook belanc rijk om het e·mall contac:t wa1m te houden. 
Wij merklen dat •ls wlj snel 1tacee1den op •·mails (wnr moce.ltJ\ blnnen een pnr uu r), dat 
bedrijven ttlf ook sneller 1ntwoorden. Zo kun Jeeen de'111 sntller binnenhalen en een contr'11ct 
opstellen. 

5.1. Sfeuhoreu 
Dit jnr hebben wlj weduom me t Sfeerhotec~ umen1ewe1kt, m11r voordat jullie ditookdoen 
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5.2.-
Tot 2013 wu -Yoor lance tljd hoard sponsor van de Eurekaweek.ln 2014 hecft het 

acquislieteam veel gesprekken gehad met-maar uiteindelijke hebben 1lj toen 'maar> 
- gekregen. Ook dlt jur nodigden ze ons voor een guprekop het kilntoor. Dit gesprek 
verliep heel geed en positie f, we l gaf hij vrij direct aan dat hoofdsponsorschap er waarschljn1fjk nlet 

In zat. Michel (adjunct kilntoordirecteur···· 

5.3 .• 

Oit Jur werden wij benadert door .. Dit is een nieuwe bank In Nederland d fll! tlch voornamelljk 

ga at ricfllen op srndenten. Zij waren zeer geinleresseerd In een samenwerklng, en afgaande op de 
gesprekken le ken zij ook een tlink bed rag ovl!':r te hebben, Omdat de fancerlng van het bedrljf langer 

op zlch llet wathlen dan ve~1acht (de planning wa s dat zevoor de Eurekaweek zouden lanceren) Is 

hler utteindelijk geen samenwerking uitgekomen. Voor volgend faar denken wlj dat dit ech lcrwel 
een zeer lnteressante optic kan zijn . Waanchijntijk hebben ze nog niet d usdanic veel budgetdat d it 

een potentlele hoofdsponsor Is, maar de kans dat ze zk:h wil!en binden aa n de Eurekaweek als grote 

sponsor is groot. Toeva11ig heeft Daniel via de Eurekaweek een baan blj -gekregen, dus wanneer 
je in contact wit komen met ze neem dan even contact op met Oanlil. 

S.4 Overkoepelende organisaties 

Met name in de hor&a zljn e r vaak overkoe pelende organisatle s die de belangen van mee rdere 
putijen behartlgen. In een evaluatiegesprek me t Pascal (manager Pathf: SBP) gaf hlj aan Danlel aan 

dater een overkoepelend orgaan actlefls voor de partljen op het Schouwburgpfeln. Hij dacht dater 

wellicht interesse zou zijn in een grotere samenwerking, zeker als dit in combinatle zou zlfn m et een 
Eu rekaweek a ctiviteit d ie pla<1ts vindt op het Schouwburgple in. 
Verder zou je bijvoorbeeld kunnen denke n aan overkoepelende organlsatle s voor de Oude Haven en 

de Markthal. Zekerde e erste zou je kunnen benaderen in het geva l datjultie overwegen Rotterdam 

by Night niet bij Sfeerhoreca te do en. 

6. Contract en o pstellen 

Niidat je eenvoorstel hebt gedaan en een akkoord hebt gekregen vanuit het bed rljf ga je een 
conlractopstellen . Voor beelden Viln conlracten kun je vinden in ons mapje acquisltie en contracten. 
Hferonder een aanta1 belangrijke a~pecten van een contcact: 

• Gegevens bedrilf: Je hebt het KvK-nummervan hct bedrijf nodig (ku n fe via Internet vinden) en de 
naam van de tekenbevoegde persoon. Let op: dit Is niet a1tijd degMe waarmee je conlact hebt 
gehad. 

• Samenwerking: in het contra ct staat de samenwerklng ultge:Werkt per samenwer klngsoptie Ille 
ook onze conttacten). Vaak kun Je de standa ;ndtekst overnemen uit oude contra cten van ons 
lbijvoorbeeld over een nyer In een deelnemeutas). Let erdaarbiJwel op dat je alle specifKaties die 

op dat m oment bekend zijn benoemt, zo ... oorkom Je op een later moment onduidelijkheld. Let 
hierblj op: formaat, deadlines, bestandsform aat, afJeverlocatle, Speciale ahpraken die zljn gcmaakt, 
moet het in het nederlands en/of engels. 

• Handtekenlngi wlj hebben n n het begin onze (en d ie van de voonittu) ingescand. ingescand. Dit 

scheelt enorm veel werk, want hierdoor hoer je cont racten nlet ult te printen en kun je ook a ls er 
een fout je in het contra ct 111 dlt makkelijk aanpassen en opnleuw sturen naar het betceffende 
bedrijf. 

• Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden plak je altijd achter de samenwerklng. In ons 
mapje contucten staat een mapje 'voorbeeld contracten'. Htuin vind je onder omdere de afgemene 
voorwauden van 2015. Je kunt deze aanpassen naar jullie Jaar (a llM veranderen In 2016) en verder 

lees Je de voorwaarden samen met je voonitter/projectleider door, om te kijken of alles nog up~to-

date ls. 
• Alcoholbeleld; naast hetcontract (samenwerklng+algemene voorwaarden) stuur fe ook het 
akoholbeleid mee m•ar bedrijven. Dit alcoholbefeid kun Je vinden In helzelfde mapfe als de 

algemene voorwaarden (contracten; voo1beeld contracten). Ook deze kun je weer aanpassen naar 

2016 + fuis te namen In he t be leld. Verd er Is het ook hi er weer goed om t c kljken of er nog 
veranderingen l ijn die julHe moe:ten doorvoeren. 

• Bedrijftekenen: a ls je het contract en het alcoholbeleld naar het bedrijf stuurt gee f dan aan dat zij 

op iedere pagina van beide documenten moe len tekenen. Daarnaast stuutden wlj soms het 
alcoho1beleld nlet mee als duidelijk was dat d it niet van toepan ing was op de samenwerking . Sia het 

e;etekende conttact geHjk op en st uur het door naarde pennlngmeester, zodat hij het bedrijf kan 
facture ren. 

7. Standaard e·malls 

Rond funi kregen we het lde e om een paar standaatd e·malls te ma ken voor spedfieke doeleinden. 

lo hebben wiJ dit jaar een nieuwe applicalie gemaakt, witden we meer aandacht geven a an 
winacties en vonden we het tof als er veel samp!e ·momenten waren tijdensde Eurekawee k. 
Standaard e·mails en e-maila dressen van de bedrijven die wij hebben gecontact kun je..,inden In het 

mapje 'acties' In acqulsilte. De e·mails hebben wij verstuurd via 'Mail Me rge' van Outlook. Dit houdt 

in dat je een tekst heb in Word (je e -mail) en een aa nta l namen van bedrljve n • emall1dressen. In de 
tekst van word kun Je aangeven dat de naam va n het bedrijf steeds moet veranderen en dat het 

ema iladres ook steeds mee verandert. Hierdoor kun je In 1x hee l veel 'persoonlijke 'e·mails sturen. 
f en uitgebteidere uitleg vlnd je in he t map}e Rotterdampa s en dan 'ullleg e-m alls vemuren'. 

7 .1 Standaard e -mail a pplicatle 

Wij hebben een e·m ail opgeste ld met dailrin ultleg over de Eurehweek en de nieuwe appl!calie 
(inclusief eerste impressies) en de mogelijkheden voor bedrijven (carrousel adve rtentie e n 

localleaanduldlng). Vervolgens bepaalden we naar wle we de mail zouden sturen: restaurants en 
caf@'s. Aange zien we eerder t ijden§ hel 'norm a al' bellen al m erkten dat reitauranls en ca re•s niet 

veel geld geven, hebben we er bewust voor gekolen om de prijlen van de mogelijkheden laag te 

houden. 



7.2 Standaard c·mailwlnactles 
Oolc hebben wiJ een standaard e -mall gestuurd naar bedrijven wurviiln wij dachlen dat 1ij leulce 

dingen te bi eden hadden voor de deelnemers (bfjvoorbeeld: O'neil lsurftrip), Hotels (overnachting), 
Limousine, Codtallworkshops, Lasergame bedrijven etc.). Als wij \Ian le voren precles wisten wat wij 

lnteressant 1ouden vlnden dan stuurden we een persoonlljke e-mail, 

7.3 Standaard e-mall sample momenten 
Hetzelfde hebben wij ook gedaan om verschlllende sample mome nten te hebben tijdens de 
Eurekawe elc. In deze mail hebben we uitgelegd dat het voor bedrijl/en e en ldeaal moment is om 

nieuwe producten te introduceren ;man e en grote groep studenten. Via deze weg hebben wlj 

bljvoorbeeld Croky en Emmi Caff~ latte gekregen. 

8. Studentemorgvenekerin& 
Last but not least: met het bedrijf Studentenzorgverzekeringen (He lms Onllne) hebben wlj dit jaar 

een speclale samenwerlcing .. Voor. he bben wijwor hen ee n aMlkel geplaatst op onze webslle: 
http://www.eur.nl/eurekaweelr: 20l5{studle .stad studentenlevenfstudenten1ild/stude11ten verzek 

eringen/. We hebben h!ervoor het kopje 'studentenvenekering' ungemaakt. Met he n hebben we 

afgesproken dat deze mlnstens tot 1 Jun I 2016 blljft s1aan. Verwijder dit artikel dus niet zomaar, 
maar Je kunt hem dus wel op ljuni verwljderen. Wat wellicht handlger Is om voor 1 juni 2016 met 

hen contact op te nemen en te proberen om het contract voor een jaar te verlengen! 

9 Appllcatle 
Oil jaar hebben we ervoorgcko1en om een compleet nieuwe applicalie le la ten bouwen aa11ge2len 

de ;11pplicallevan de jaren ervoor te wensen overliet. Aangezien we een c<>ntrad voor tenminste 

twee jaar hebben afgesloten, zu11en jullle ook dtt jaar metdeze applicatie werken. Wij raden Jullle 
illan dat lemand van het acqulsitleteam de applicatle op zich neemt, omdat dit qua lnvoeren va n 

lnformat/e en dergelljke een stuk makkelijker is. Afgelopen Jillar hee ft Daniel deze taak op zich 

genomen. Ind I en je vragen O\ler de app ht:bl kun je dus Daniel contacte n. Zie ook het stulc O\ler de 
applicatle In d!t overdrachtsverslag voor meer lnformatle. 

Een van de grote verbeterpunten van de nieuwe applfcatie ls dater veel mogelijkhede n zijn voor 

sponsoring. f r zijn In totaal drie mogelljkheden voor sponsoring in de app, le weten: 
• Splashscreen 

- Carrousel a dvertentle(s) 

- locatle aanduldingen 
In het stuk ove r de app1icatie kun je meer specifieke ultleg vinden over deze onderdelen. Aange1ien 
wij pas \lrlj laal In het jaar toes tern ming kregen va nuit de universiteit om een nleuwe applica tle te 

laten bouwen, hebben wij ons niet vol kunnen focussen op het ve rlcopen va n de 

sponsormogelljkheden In de app. Wlj d en echter veel potenlie in de mogelijkheden die de app bledt. 
Zo kun jc een stuk of 15 a 20 locatle aa nduldingen verkopen voor 100 a 150 e uro per stuk. Voor 

re~tau rants en cafes is dit een bedr;iig wat zlJ vaalc prlma kunnen ophoesten, in tegenstellfng tot al 

ome and ere samcnwerklngsmogt:1ijkheden. Op dfe manier kunnen zij toch nog ikhlbaar ilJn In de 
Eurekawie ek. Probe er met name de locatle aanduidingen dan ook snel te ~rkopen. Denk er echter 

wel aan dat je een limiet stelt aill n het ;1antal bedrijven da t Je opneemt in de app. Voor een bedrijfls 

het ook nie t me er lnteressint a ts er teveel locatie aanduidingen zijn waardoorzij een van devele 
bedrijven zijn. 

Er 2ijn twee mogelijkheden om de locatle aanduiding te verkopen: 
- Via de eerder genoemde standaardmall waarln je restaurants en cates benadert. 

Fysiek fangs gaan bij voorname!ijlc. cafCs. W.anneer Je persoon1ijk la nes gaat zijn men sen toch 
eerder genelgd om tljd voor jt: te nemen en na ar jevoorstel t e lu\.steren. Het Is een goed 

ldee om met een aantal mensen van de commlssiie ieen paar keer een soort van 
kroegentocht te doen wurblj fe blf elk care een drankje doet en bij de Julste persoon daar 

een balfetje opgooit over de applicatie. Afgelopen Jaar hebben Cas en Danii!I dit oolc gedaan, 

maar zijn ze bij het derde cafC in een pubquiz beland waardoor ze zijn gestrand. Wij raden 
echler wel aan om dit echt te doen. Er zitten geen kosten veibonden ill ;!ln het lnvoeren va n 

een nie uwe Jocatie aandulding, d1,1s e lke locatle aanduiding die Je verkoopt Is pure winstl 

Overigens kun Jc de locat!e aanduldlngen ook verkopen aan norma!e bedrijven. Eris namelijk een 
optle om een 'spedale' lo catie aanduiding in te voeren die niet blj horeca komt te staan. Voor deze 

optie zou je een iets hoger bed rag lcunnen vrage n. Denk hlerbij aan een bedrag tussen de 150 en 250 

Dit was alle informalie die wij aan jullie wi!den meegeven. Wijwensen Jullfe super veel succes en 
uTte.raard ook heel erg veel p!ezier met het binnenhalen van geldl Mocht en ju111e nog: vrag:en hebben 

ofwilten meeten met ons, dan kun je ons allljd bt:llen/appen/e-mailen. 



Gidsen & Crew (Vera) 

Ja nuarl 
Olt is hel eente wat je doct in het begin van e\ke functil!'. 0eg1n met je goed in te lezen over de 
Eurekaweck. Allcrecrst ga je hct overdrachtwerslag van het jaar du rvoor helemaa l doornemen. 
Lees je eigen functie (Gid~en & Crew) goed door, maar lees ook de and ere runcties zodat Je weet wat 
de comminie en Jou te wachten staat en bij wie jij rnoet zljn voor vragen over verschllle nde 
onderwerpen. kijk In het overdrachavcrslag na wat het Jaardaarvoor got:d glng, en wa t mlndl!r 
goed glng. Maak een duldl':!ijk beeld voor jezelf/ schrljf het op! Ook kun Jc natuurli jk putcen uit eigen 

ervaring. Benje gids geweest, of crew? 0.-in heb je het ook vcmaf die kant meegemaakt; 1. Wat vond 
ik goed gaan en wil ik zo houden? 2. Wat vond ik minder goede punten en zou ik eventueel wilten 
veranderen? Evenlueel lees je ook de overdnditsveulagen van het Jaa r daarvoor nog door, lees 
daarna alle ande1e document en door die In het mapJe gidse n en crew 2015 staan todat jl! een 
duldelljlc beeld kriJgt over de functie die je dil jnr mo et gaan vervullen. Je ka n oudere jaren ook 
nak!jken. M.uk evcntucel a anlckeningen met opmerkingen. Wanneer Je a lies helemaal 
doorgenomen hebt kun je na gaan denke n over een jaarplannlng voor jou funtlie. Dit hoef je niet 
allemaal alteen te verzinnen, In het mapje g,ldsen en crew zit een verslae van alle deadlines e n een 
plan va n aanpak van het faar da arvoor, ook kun Je pun ten ult het ovcrdrathtsvcrslag gcbruiken. 
Gebruik he:t plan van aanpak als voorbeeld. Bedenk gocd wat Jc wit ga ;m docn: Hoevccl gldscn wil 
je? Hoeveel crew wiljc? Ben fe nog zalen/lokalen nodig? (voor de gidse:n· gesprekken/ training) als 
het goed is heeft degene op de po~itie van interne beuekkingen op de laatste waag het antwoord, in 
2015 zijn de zalen al voor je gehuurd namelijk. Kijlc wa nneer de: zaten zljn gehuurd e:n stel vast 
wanneer je de dtadlinevoor gldsenaanmeldfngen en crcwaanmeldingen wil hl!bben. Denk na 
wanneer le met de promotie wll beginnen en Wilt je op de promo posters wil hebben shun. Kijk naar 
voorbeelden uitvoorgaande Juen Vim de promoposters voorgidsen en crew. Bespreek met iemand 
va n promotie en drukwerk een deadline voor de gldsen en aew pouers. Bedenk wanneer, en heel 
be!angrijk, waar je ze wil c aan neerhanien. De poste rs mogen na melljk nlet zomaar ergens ne:er 
gehangen worden, hler ilin spedale plitatscn voor aangewezen. lnterne betrekklngen we et over 
deze plaa tsen me:er, Ook kun Je alvast na gaan denken over de crew·uitjes. Wat zij rt teuke dingen om 
te doen met een groep v.m 30-40 man? Vraag aan de: pennincmeMte r wat het budget ls voor de 
uitjes. Wanneer jij je jaarplan klaar hebt laat je deze aan de re st van de commisshe zh.:n en vraag fe ze 
om op-of aanmerklni,en. 

MFVR 
Het is be!angrijk dater al vrneg contact wordt gelee;d met de Eu rekaweektommlssie:van MFVR 
fgeneeskunde faculleit). 2ij hebben elkjaar een eigen commlssie die dit jaar de 'FIC' heette. Die 
commissle: se!ecteeil alle: gidsen van geneeskunde en krijgen ze ook opgesprek. Er Is argelopen jaren 
hier nlet heel vee l toezkht op geweest. Vraag aa 11 je commissaris intern of je het e -ma il adres mag 
van de voonltter v;m MFVR. lnformeer bij hem/haarover het selectieproces en de datu m da t de 
gidsengesprekjes word en gehouden in 2016, Ze zijn altijd flfnk ve.elvroeger dan ons, houd hler 
rekenlng mee! Plan een meeting In me t de voonittcr van MFVR om het plan de campagne door te 
spreken over hun gldsenbeleld. Zorg ervoor dat je die 3 dagen waarin zlj gesprekken afnemen de tijd 
hebt om bij deze gesprekjes te zittenl tlet Is belangrijk dat e r bete r toezicht wordt gehouden op de 
gesprekken en selectieprocedure van MFVR dan voorheen. Ze hebben er dit jaar op bepaalde punten 
een be:etje: een polje van e,emaakt en moeten strakker aan he t lljnlje: gehoude:n worde:n, Hier zal lk je 
meer over verteHen In onze me eting. 

Maart 

Cont.act studieverenigingen 
Eind februarl heh 1k ml!!t Loise, onze commlssarls intern, cesproken over het contacten v.a n de 
studieverenigingen met betrekklng tot het werve n van de gidsen {en crewers). Van haar heh lk alle 
e-mailadressen ontvangen van alle sludieverenlglnge:n, Hel lee:k me namel!jk een goed ldee om op 
de bestuurskamers v.an de studieverenlgingen ooze wervlngspo sters neer t e hangen todat wij de 
1khtb1.arheid vergroten bij de vemhillende studies. Vervolgens heb ik 1 standaard template mail 
opgnte!d, die je b n vinden in mijn mapje, met de tekst die lk heh ge:sluurd naar all!!! 
studieverenigingen. Als je de naam van de studieverenlglng tel kens vera ndert kun /e ze voor a\le 
studieveren!glngen opnleuw gebruiken. B!jna atle studieverenigingen stem den hiermee in, omdat 
het voor hen ook goed Is om een ambassadeurvoor de studfeverenlglng a1s glds te hebben. Van 
STAR, die ik drie keer heh gemaifd, heb ik ethter nooit wat terug ontvangen. JFR vond het alteen 
e,oe:d a ls ik daa1na de e:-mailadressen van de gidse n aan hen zou doormallen zodat zij con tut li:onden 
opnemen met aUe gidsen, zodat zij he n ook van lnformatle konden voorzlen over JFR. Dlt hebben wlj 
goe:dieke:urd metals voorwaarde dat de: gfdsen hle r zelf me:e lnstem den . Ook wllten wlj als BCC· 
afzender een mail krijgen zodot wlj kunnen volgen wa t er precies met de g idlil!!n gecom munlu erd 
wordt. Maak V1!rvo!ge ns met alte studieverenlgingen een afspraak wanneer je langs kan komen om 
de posters op te hangen. 

Polterophangen 
Nadal je alle studentenverenigingen de posters heht gebracht zijn erook nog open bare plekken 
waar je posters neer meet hangen. Als het goed is zljn er ee n aantal plekken gereserveerd In 
bljvoorbeeld de linen en de draaideuren van gebouw l en T. Deze p1 ekkcn zljn al gereserveerd door 
de commlssle van vorlg jaar voor het volgende j.i ar. Kljk even metje com miss.iris Intern we Ike 
plekken, In welke weken e r voordltjaar zljn gereserveerd. Het il belangrijk dolt je de posters er in 
het begin v.an de week neer hangt en weerweg ha all a ls je tijd voorbij is. Anders worden je po ~ters 

namelijk weggegooid en dat is zonde. De sleutel voor de draaldeuren kun Je ophalen blj de balie van 
M-gebouw. Dok ku n je een a an ta I posters neer hangen op de prikborden In T-gebouw op de derde 
en vierde verd!eping, en In l ·gebouw op de prikborden op de begane grond. Voordal Jc dete posters 
neer hangl moet er een stempel opzitte n v.an het 'EFB'. Oeze stempel kun je ha len bijde Ba lie in M
gebouw. Als ergcen stempe l op de posters zit worden ze gelijk wegge haald en weggegooid. Er 
gelden ook bepaalde regels voor de prikborden. Zo mag je nie t meer dan twee dezelfde posters 
ophangen op de prlkborden en mogen deze poste rs nle:t groter zljn d.a n A3·formu t. We hebben ook 
een aantal posters 'iltegaal' opgehangen In de toilet rufmte Jn T·gebouw op de derde verdleplng. In 
de: hokjes zit een klikhordje met ve elal een ande re poster e r in. WIJ hebben onze poster er gewoon 
overheen gehangen en hebben hi er nooit wat over gehoord. De posters hingen er nog steeds toen 
we meer dan anderhalf maand later posters gingen ophangen voor het werven van een nleuwe 
eurekaweekcommlssiP, Dlt Is dus ook een aanrader om te doen omdat deze: toiletten veel 
zichtbaarheld hebbe n. 

Zaillplanning so!lidt.alies en gidsentraining 
Het Is belangrijk dat je al vroeg wee:t we Ike lokalen/zalen je tot je besthlkking hebt voor de gidsen 
&crewgesprekjes en de gld sen lr.afnlng , lnformeer bij je commissaris intern of dcze ialen vorig jur al 
ge boekt zljn. Als dlt zo is moet je de data van deze lokalen/zalen opvragen en duldell!k In Jt agenda 
noteren, Als dit nlet io is moetje: je commlssarls intern hee:I snel vragen om dlt a lsnog t e doen. Je 
g.a it de gidscngesprekken en de gidsentrainlng namelijk ook op de data voeren dat de loka le n/zalen 
zijn afgehuurd. Ook kun je deze data communkeren als mensen vragen hebben over de t rainingen 
of de gesprekjes. Zorg dat je voor de t rainingen in ieder geval een grote zaal tot Je beschikking hebt, 
er moete n namelljk zo'n 250 men sen wel inpassen. Alie LB-zalen zijn hler geschikt voor. Wij hadden 
dlt jaar lokaa l LB-077 wat eigenlijk precfes goed qua ruimte wn, want hij nt moolvol, maar niet t e 



vol. Voor de Engehe gidsentr.i ining is een veel kleinere collegeual prim a (dit jaar ongevee r 30 
mensen). Voor de gldsen -en crewgesprekjes vols!Ht een normaal h!slokaal. Zorg dat je In de lokalen 
d!I!! je h i!!h t geboekl een d!gf.bord tot /e bes<:hlkklng hebt. Wij h.tdden dat op twee d.tgen nlet e n dan 
kun Je een a;mtal leuke onderdelen van de gesprekjes, die wij ha dden, niet ultvoeren. 

Gidsentraining 
Voor de &id sen word en er altijd twee Nederlandse tralnfngen vetzorgd, en e~n extra t ralnlngsdag 
voot de Engelse glds en. Olt faar waren die op vrijdag 12 jun! en donderdag 18 junl. De Engelse vond 
plaats op woensd ag 24 juni. Na. veel negatieve geluiden te hebben gehoord over de tra ining van 
vorig jaar, voor<il over pit to People, heh ik be sloten de gidsentrainlng volledig over een an de re boeg 
te gooien. Het Is bela ngrijlc dat de gidsen goed geinformeerd zlfn over het programma, hun taken en 
de Eurehweek In he t algemeen en dill ze iets van een echte !ra ining mee krijgen over leiderschap, 
t e.oi mwork elc. Dus dit J•ar geen 'ukjes overgoole n' of andere r<ire spel!etjes. 
In het besta nd van 2014 kijk ik wie er vorig j.;aar wel ee n posftieve bijdrage hebben gel eve rd aan de 

gldsent1alntng e n wle ik opnleuw zou kunne n vrag1m, Oaar komt ultdat we Joop en Bernard er 
sowleso weer b\J wlllen hebb en dit jaar. Ook de RKvVhn e en nuUige bljdrage leveren over de 
studentenverenlglnge n, en de Alcoholvoorlichtlng Is ook beltingrijk om te vr tigen om weer cen 
woordje le doen ove1 ;1kohol In het ;1 lgemeen en onder de 18. fen nieuw element dat lk graag wi1 
toevoegen is 'de echte t raining'. lk ga btainstormen overwle dat goed zou kunnen doen en JO kom ik 
blj R~sbo terecht. lk heb eerder twee trainlngen van hen meegemaakt en die 'llOnd lk erg pakkend. 
Ook ken ik de begelelders v.oin Risbo pe rsoonlljk, en lk dacht dat zij ee n goede trilining neer kunnen 
zetten. /\Is laatste lijkt tlel me goed om een 'frequently asked questions' te laten doen door oud 
gidsen. Oud gidsen hehben ervaring met gidsen en stun dicht bij de deelnemers, dus kunnen hen 
laagdrempellg helpen met alle vragen die zlj nog hebhen aan het elnd e van de gldsentr.oilnlng. 

Partijen: 
Jo op 
Bernard 
RKvV 
Alcoholvoorlichling 
Risho 'echte training' 
FAQ dooroud gldsen. 

Nu ga Je stuk voor stuk deze partijen benaderen via mall orteldoon. Joop ii makkelijk le benadeien 
en wil .oiltijd we l een woordje do1m op de gidsentraining. flij vindl hel fijn als Je op tijd doorgeeft 
waar en wanneer hij er moet zijn zodat hij hier rekening mee ka n houden . 
Bernard gaat dit jaar met pensloen dus ik weet niet ofhlj de volgende gldsentralnlng nog zal mee 
helpen, je kan hem naluurlijk altijd vragen, misschlen 'llind hlj het wel heel erg le uk om nog een keer 
te helpen. 

De RKvV kun je het best benaderen via je commissarls interne betrekkingen, zlj heert namelljk a l 
cont.Jct me t de re partij. 

De alcoholvoorlichting werd in 2014 gegeven door YOUZ. Blljkbur hadden ze afgesproke n met de 
vorie:e comm Issie dat ze dat het Jaar daarna nlet weer 2ouden do en. Oat w.ois echter nlet met mlj 
gecommunfceerd waardoor lk die partij weer benadetd heb, Va n hen kreeg fk te horen dat z!J de 
training niet weer wilden venorgen in 2015 dus daar moest ilc iets anders op veninnen. Zij vonden 
het een goed ldee dat we de training zelfzouden verzorgen. 

Vo or Rlsho heh ik Berry en Allee een mall gestuurd. In eers1e lns tantle waren tlj erg enthousl0tst en 
Wilden ze de training graag verzorgen. Oaarom heh lk een arspruk met hen gemaakt elnd fobruarl, 
begin maart. Bij die afspra~k kw~men er goede ideeen naar bove n en ik dacht dat zij dan ook de 

Julste partif wau!n om de gldsentralnlng te organlseren. Heins werd a..n het elnd wel snel duldelljk 
dat dit flink wat geld zou ga.oin koHen omdat tiJ. euro per uur vr•gen, wat nog excluslef 
voorbereidingskosten w0ts. Voor een training van een uur/anderhalf uur x 2 t rainingsmiddagen 
kwamen we dan al snel op. euro + nog voorbereldingskosten uit. Olt was natuurlfjl( veel te duur. 
Nu hadden we overlegd dat we e\lentueel kortlng zouden kunnen krl/gen of lets met sponsoring 
zouden ku nnen do en. Na de meeting heh lk no.c een aantal keer geprobeerd contact op te nemen 
met Derry alleen hlj reageerde erg slecht via de mall. Uitelndelijk hehhen we dtiarom bes lo ten niet 
meet met hen te samen werken. Ten eerste omdat het veel te duur is, en ten tweede omdat er 
weinig input vanafhun kant kwam. Daarom moesten we iemand an den vinden die het geven van 
de training op 1.lch wllde nemen, die een stuk goedkoper was. 

frequently Asked Questions wilde ik graag laten doen door vier oud·gidsen die a lte im-en-ouh 
kennen van he t gids zijn. Hier heh ik Em Uy, Babe tte, Joshua en Oanl!:I voor benaderd. lk had een 
~rspraak rulm van te voren gepland met aUe vier. Helau aekhm de twee dames l dag van te voren af 
l.v.m. tentamens waardoor lk alleen met de heren kon meeten. Met Joshu.;a en D<iniil heh lk gemeet 
in de Smitse om een goed beeld te schetsen van dit onderdeel en om ldeein door te spieken. Het 
leek de jongem leuk om mee t ewerken aan de gldsentrainin1. Later hleek echter dat Danli':I nf P:l kon 
omdat hlj een random vakanUe had lngepfand naar Ualle wurdoor alleen Joshua overhleef. Oit vond 
lk een heelje gaat voor Joshua, dus hehben wlj uitelndelljk dlt onderdeel mnr zelf uitgevoerd. 

Gidsenbordjes 
Voor de gidsen moeten er weer gidsenbordjes gemaa kt worden met nummers er op 2odat de 
eerstejaarsstudenten de gldsen goed kunnen terug \linden de eerste dag. De gldsenhordjes moeten 
in de huisstijl kleuren en lettertype met hetjuiste logo van de universiteit worden gemaakt. Jn mijn 
mapje staan de bordjes van dit jnr. In prindpe ku11Je die gewoon overnemen als de kleur en het 
logo volgend jaar nog goed zijn, dit scheelt je weer werk. Als niet deze!fde hulsstijl wordt gebrulkt 
volgend jaar moet le even met je commlssaris media overleggen welke hulsstljl of kleuren er dit jaar 
wet gebruikt moeten word en. Vervofgens mo et je deze bordjes in de loop van de tijd nog ee n keer 
p!astifkeren. Oit heeft op dit moment geen haast en kun je later ook nog allijd doen. Zorg voor het 
plutificeren dat de lamlneermachines werken. We hebben een nieuwe gekocht dus die zo u het 
sowieso moeten doen. (Ole andere heb lk !n koele bloede \lermoord) l .oimlneren lljkt makkeHjk toldat 
1 van Je hlaadjes met nummers vast komt te zilten xD .... Alsje ;1lle bhn djes gelamineerd hebt ga je 
deze op stokjes nleten. Zorg ervoor dat je hiervoor stokjes hebt gekotht bij de hornbach. Bij de 

Hornbach zagen ze namelijk alles gratis neljes op de maat waarop jij het wilt hebben. Zorg ervoor 
dat de slokjes niet te dik zijn en ze makkelijk In de hand vast te houden zljn. Hlervoor mo et je bljna 
de klei nste maat hebben. Deze kun je in ongeveer 3 of 4 stukken laten zagen. Zorg dat je met 
iemand anders nau Hornbach g,ut want het zljn \leel stokjes die Je mo et g.oi an dragen. Als je de 
stokjes en de gefamineerde bordjes hebt kun je ze met twee nletjes makkelljkop elkaar vastnlete n. 
En ja, je kunt echt gewoon nieten in dat hout.. ;D Er liggen geloof ik nog wat voorbeeldstokfes In het 
lcop!eerhok. 

lrmhrijfformulier website 
1 april caat het Gidsen-en Crewinschrijfformulier online. Het Is dus belang1ijk dat het voor deze tljd 

helemaal klopt. Deg1me die de website beheerd, waarschljnlijk Je Commlssarls Media (JUUURRR7:D), 

weet het formulier te vinden dat nu op non-actief staat. Samen met deze persoon kun je vrage:n 
aanpassen of and ere vragen toevoegen . Ook Is het helangrijk.dat je de dat;i aanpast naa r de juiste 

data . Als het forrnu!ier helemaal klopt kun je lnslellen dat deze op 1 <1 pril om precies 08 :00 uur 

online komt te slillan. 



April 

G!dscn en Crew imchriiving open 
Op 1 april Is het dan elndelijk zo ver, de lnuh1\jvingen voor het eldsen en crewen gaan open! 
Mensen Jwnnen tkh va naf deze dag op de site lmchrijvcn om glds or crcwcr te worden. Oe cerste 
dage n zullen de lnsc.hrij\lingen erg hard lo pen, vooral voor he t gidscn. Na ecn week st.ago cert hct 
langzaam en bllj\len de lnschrijvingen ge lijkma llg t ocnemen. H!eronder heb lk de aanmeldingcn per 
dag in een goriek verwerkt. Je ziet dater de eerste dag meteen veel inschrijvingen waren en dater 
vfak voor de deadline die we ceHeld hadden, 1 m l"i, heel ve el inschrlJvfngen zlfn bife,ekome n. 
Daarnaast zle je kleine pieken op dagen wan neer we gep1omote hebben op facebook. Voor de 1e~t 
verl!e p de lnsd1rljving heel geleldelijk. De commlssle was bang dat we minder lnschrijvingen zouden 
krijgen omdat we e1ke keer lets achterliepen op het voorgaande jaar. Echter Is het helemaal nlet 
no dig om te stressen omdat je met e en goede promo d ingen zo weer recht kunt trekken. Aan het 
eind van de maand kwamen we zelfs ult op veel meer cldsen dan voorcaan d Jaar door een extended 
deadl!n l'!: die we hebb en gesteld op 8 mcl. Ecn f!l!te ndcd deadline is echt e en aanriider omdat Jc daar 
nog re delljk wat lnschrljvlngen m e e binnenhaJltl 

Elke keer ;ils een gidsenkoppel of een crewlid zich lnschrijft krijg je een mailtje binnen. Het is ha ndig 
om al deze lnschrljvlngen blj elkaar te hebben. Maak daarom voor alle gidse nlnschrljvlngen 1 
m ailmapje aan en doe dit ook voor alle ctewinschrijvlngen. Als je nu naar een persoon mo et 1oeken 
kun je dat makkclijk In die mapjes terug vinden. Vraag aan de rest van de co mminie o f ze er ook 
goed op kunnen letten dat ze alle gidseninschrijvlngen in het goede mailmapje slepen, Als je de ze 
m ailljes kwijtraakt heh je namelijk echt een probleeml 

let er goed op dat als je d!t jaar weer wllt groclen (wat waanchijnlijk zo zal zijn omdat wij helemaal 
uUverkocht w.-ire nl) dat je ook meergidscn en crewe rs nodig hebt. Dit jur u ten we met afwij1inge n 
lnbegrepen net op het randje van ge noeg gldsen en had den we uiteindelijk welmeer dan genoeg 
crewers. Maak erg veel promo I Vraag al je vrienden/vriendinnen, vra ag de studie· e n a lle 
studentenveren!gingen of dat ze in hun maiUngs wil!en verwljzen naar het glds of crew worden, 
Vraag eventueel a11e spo1tverenlglngenl Je kan ie e1op wijten dat als ze t elf gldsenkoppels leveten 
er misschlen meer I eden blj hun verentgingen kome n ... Win·Win silualie dusch .. Begin vroeg met de 
promo, vroeger dan dit jaar .. Mensen p!annen hun vakantle al vroeg In en dat moe t je voor zljn 
natuurlijk;) 

Aantol gidsenlcoppels inxhri~ingen 2015, opril en mel, infancy tabel: 

!n§chriM ngen maken 
Waar je In april of eerder echt al mee moet beginnen Is het maken van de lnschrljvinge n. Zoals lk je 
al heb vcrteld Is dit namelljl; heeel erg veel wcrk. Ten eerste moet je behee rder zijn van ons eigen 
Sin·Online pagina. lk hen nu beheerder van die pagina en kan Jou zo snel als jij je 
universiteihaccount hebt beheerder maken. Je hebt twee channels: £urekaweek en Eurekaweek 
Intern. Met die tweede hoef je in principe nil!t echt wat te doen. De eerste Is daarenlegen wel heel 
erg belang1ijk. Alie gldse n die zlch moeten lnsduijven voor e en gesprek moeten lld word en van dft 
channel. Communkeerdan ook goed met hen dat ze zkh a!leen aanme\den voor Eurekaweek en 
nh:t voor Eurekaweek Intern. Als je dit nlet geed do ct krljg jc 1000 m alltjes van mensen die 
toestemming wilten, die je ze natuurlijk niet gaat geven. Als je vooralsoog mailtjes krijgt dat ie lid 
Willen word en hoefje hlernlks mee te doen, gewoon nee,eren. Va n d!t channel Is voor Jou het 
belangtijkste: de pagina met registtations. Blj home klik je: op het klcl ne zwarte vakje voor het 
channel; Eureka week. Als je hi er op klikt kom je bij een groot keuze menu. Klik vervolgensop 
'Registrations'. 
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Als het goed Is ?let het scherm en dan l o uit als op de foto boven. Zoals je zlet heb lk alle 
registrations al voor je gemaakt vorig jnr. Je moet ze alleen allema ill aanpassen aan de dat;;i en 
tijden van dit jaar. (Dit kost echt veel t (jd dus begi n hier vroe1 mee .) 
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Klik onder het vakje object op een datum en t ijd. Nu kom je in het men u van d it object. Hier ka n je 
de datum en tijd In de litel van de lnschrijving veranderen naar dit jaar en deze tlJd. Ook kun je hler 
het lokaal veranderen . De objectgroup Is nog accoraat dus d ie kun Jc l;1tcn staan, Dilaronder sta01t 
'Milxim um number', dit moet altijd l 1ijnl Alleen 1 van de twee gidsen moet zich maar in kunnen 
schrljven omda t het a nders l grote bende word I, Ve/'\lolgens moetje beneden in het menu de 
'opening da te' veranderen. Deze daturn is heel st rlkt en gaat open wann cer je ieg t dat deze open 
moet en sluit weer wanneer de gldsen tich niet meer mo gen lnschrijven voor een ge 5prek of als deze 
vol lit. Oaaronder staat nog e:cn vakje '\lisible:'. Afs het goed Is zijn deze allemilal nlct aangckruist nu, 
zoda t mensen deze inschrijv!ng op dit moment nlet kunnen zien. Als je wltt dat de inschrijving weer 
zk htbaar wordt, zodat mensen zich kunnen lnschrijven mo et je dft vakje natuurlijk aanvlnken ;). Al s 
je all es aan hebt gepast naar de julste dingen moet je inschlijving kloppen. Er is dan ec.hter nog 1 
dingen dat je moe t do en. Klik op 'Save changes' onderaa n zodat je nleuwe inschfijving goed wordt 
opgeslagen. He t enlge wat Je nu nog moet doen Is weer terug naar a11e registra t ions en kijke n or 
iemand 1ich al inge5threven heeft van vorig !a:ar. Al s er bij het vakie 'Regs' een 0 staat is het go ed. 
Als er ec n l sta at, moet jc er even opklikkcn. Selectcer achtcraan de2e persoon en klik op 'Delete 
Selected'. Nu is deze groep weer v rij voor de mensen die zich dit jaar will en inschrijven. llet klinkt zo 
a11emaa l heel lncewikkeld maar Uc. za l je dit zelfwel even uitl eegen. AA 



Mtl 
Al.s Je be1ln mei alle gidsenlnschrlJvln1en binnen hebt kunje alle 1kfsen en crewers een mall sluren 
(er stHt een templillle In mljn mapje van due m.iiil die nog helemnl coed l<>,dit hol!!'f je dus nlel U!:lf 
te doen) over hoe zij lkh kunnen lnschrijven via Sln·Online voor een 1ldsen1esprek. HetzeUde getdt 
even later voor de Crew cesprekken, dlt verlopen ook via Sln·Onllne. Ched: vervolgens cotd of 
me nun zlch nlet dubbel k'lsc.hrl~en Ua ze zlJn echt z6 doml. Andus zit Je stt•ks Ujdens dt 
cesprekken te wuhten op lemand die nlet komtopdagen. MIJn eeute cldsen1esp1ek was op 4 mel, 
en dlt was elaenlijk de perfecte d• tum om le be1innen met de gesprdken, l e zuh namelijk zlen dat 
er noa vcel malHjes komen van men sen dlc zlch nog wllren lnsch rljven terwljl de lnschrljvtn1 dkht Is. 
Je kan tiler heel .streng op i_ljn en dtz• mensen welgeren, mur er kunn•n toch nog wel 1oede 
mensen tu sun titten. Neem mensen die le laat ziJn a Ileen In overwe1ln1 alsje kfilp t it met 1ldsen. lk 
had dlt j11r on1eveer 4SO gidsenaanmeldin1enwaar er uitelndelljk 406 van ovetbleven, dit was hnp 
mHr net te doen met grote l'"pjes. Stuur dus echt aan op meer gldsenl Mttr is altijd beteJ, 
omdat J• dan ook nog wat bewt1ln1svrljheld hebt In mensen nlet unnemen. £r zitten namelljt e<ht 
dodo's tussen die alleen maar op het te1ras van hun studentenverenl1ln1 cun chillen, wat echt nlet 
leuk Is voor de deelnemen die veel 1eld betalen. Als: te In hun &ldsenae:sprekvaak hun 
studentenvereniJ,ing noemen of er superen lhousiast over zljn kun jeer al vanult gaan dat ze d11r 
welvHk te vlnden zljn. Neem dit dus: ttker mee In je overwe1lngl Wefaer de studen ten die al 
mete en zeu:en dilt ze a Ileen ma.r voor hun verenlglng gldsen omda t het moet. Aan dere mensen 
heb je helemnl niks:Wilnt he t &Id sen moet nooit een verpllchlln& zlJnl 

l!l!l! 
Bespreek met Je commlssle coed of julUt dit Jur HBO studenten wttr lat en mteedoen met de 
Eurekaweek. Er komen elk fur meet HBO'ers blj die de furebwttkwfllen lopen die de plekken van 
de €UR·studenten innemen. Als julle u dit j11rvoor kiezen om 1un HBO' en mett loe le l;aten hoef 
Je ook geen HBO &id~n aan te nemen. Gun de lnschrijvincen dil jaar wel weer open voor HBO din 
mot I jeer rekeninc mee houden dat It ook HBO·gldsen moet aannemen. De1e mensen kunnen tlch 
nle t lnschrij'Ven vl;a .S!n·onllne omdat ze 1een Sln·online account hebben. Ze t biJ het lnschrljf 
formuHer op de site dat HBO·g!dsen zlc.h kln nen n nmelden door een m1111Je te sluren nnr Jouw e· 
malladres. HBO'eu hebben vuk hele laslfee roo~ters (vu! les) dus je mo el coed inplannen wanneer 
ill op 11sprtk kunnen komen. Mluchltn u l dit 1,1rs na 5 uur zljn,.. 

Gldsencuprfkken 
Zor1 ervoor dat Je voor de cidsencupftkken, het lokaal waar je dt 11sprekken he ht helemaal In 
otde hebt l<Jjk or het lobal coed staat uncegeven, zorc ervoor dat Je altijd een Digl·bord totje 
beschlkkln1 hebt dill het doct en waar Je op ingelocd staat. Hou Je elcen lilptop bij de hilnd om t.lke 
keer le kljken wie de volgende op 1esprek Is via Sin·onllne. Kljk altijd via hetgidsen inschrljfformuller 
of mensen lld Jijn van een studentenvere nlalna. Vraag hi er allljdll op door. Kijk ook of ze in 
Rotlerdilm won en of dlchtblj, hel Is namelijk nict mogelljkom In Utrecht le wonen en elke dac nur 
Rotterdam te komen, en 'S nachu met het OV weer terug te 111n. Als J.e nlet In Rotterdam wonen 
moet Je 1e met nadruk zeggen dat u een slaapplek regelen blj hun cldsenpartner of ergens anderi. 
Als ze dlt nlet kunnen/willen recelen kunnen te ceen cldsworden. Het Is namelijk ere belanarijk voor 
hun gldsenkindjes dat 1e er Yil n 's ochlends vroec tot •s nachts lcunnen Jljn. let vetder op de 
.antwoorden die ze hebben ln1evuld op het formulier. a ls hier tare dlncen tussen stun kun Je hlerop 
door Vt•&tn. lei er op of mensen op tljd zljn, en ofze het belanct ljk;vlnde:n. Mensen die g1.aa1 &Ids 
wlllen worden Lljn meestaleerder te v1oeg dan le laat, en me:nun die het belangrijk vinden zullen 
meer lniet tonen dan anderen tijdens: een cesprek. lk had een untal (41) me:nsen op 1esprek met 
een enotmt kil ter die echt noe naat bi er stonken toen 1e blnnen kwam en op gesp1ek. Zulke dln1en 
kunnen ook een indiCiltie zijn over hoe 1belancrijk' ze het Yinde n om clds te worden. Ookal zlJn 
mensen al b &ids gewees:t ofveel ouder dan Jou onthoud allljd: JU BE ITT OIEG£Nf DIE 8ESLISTI Stut 
lemands houdincJe nlet aan ofzljn tt ronduit 1rof1 laat ze tijdtns htt 1esprek maar weten dat dlt 

houdln1 jou nlet aanstailt, zlJ wWlen lets Viln Jou, jij hoeft niet direct wat van hun. De Vfilgenlijst die ik 
heb cebrul~t Staal in het milpje gldsen, deie Is prim a om dit jur weer le aebruiken mHr je kin hem 
ook ten beetle u npassen. Weet je nog leuke vril&en die erblj kunnen schrijf ze dan vooril l etbljl 
Voor111nde Jilren wuen de gldsen1esprekken heel zake lijk en form eel. lk heb meteen bedacht da t 
lk dh nlet wll. lk wil op 1 l!Jn staa n met &ldsen zodat ze nlet bana J.ljn om vragen te stellen. Ook denk 
lk dat de Eure kilweek nlet he t evenement Is om super zakelljk t e zljn met men.sen. Tuurllfk zljn er 
bel•ngrljke onderdelen die wel w•l meer :rakelljkheid ver11n: 'Hel drlnlcen en wilicheld etc.' hler 
kun }t dt gldsen altijd extra op wijzen op ten meer formele toon. Verder lshet heel ere belancrljk 
dat mtnHn enthouslast zljn, dill ze er tin In ht bben, dat 1e een beetje eek zljn. dat ze voor een 
groep durven te Slililn en niet op hun mondje 1evi1llen :rljn. Door ze blJvocubeeSd bliloke le talen 
zlncen of te lat en dansen brttk Jt meteen het ljs, en laat je ie voor paal stun met z'n 2tn. Dit Is 
natuurUJk ook leuk voor jou en je partner, maar het laat meteen den hoe te voor f'en croep durwn 
1e stun, ofze ten bettJe los durven te cun en of ze samenwerkenl Je merkt heel erg dat mensen 
die wal sllller zljn dit niet metten durven, dlt Is niet heel erg als Je noa steeds merlct dat ze hel grass 
will en doen. Als ze echter helemu l nlks wlllen zljn ze nlet enthouslau en kun Je ze gewoon afwljzen. 
De cldsen vertel je absoluut niet meleen or 1e aangenomen zljn of nltt. Als iedereen op gesprek Is 
ceween nuur Je de mensen die het wtl of nlet zljn ceworden achteraf een mailtje. Maak te In het 
11dsenbest1nd meteen rood of aroen J.odat je een duldelljt overzkht hebt over wie je hebt 
11n1enomen of niet. Een template voor de n ncenomen of afleweJ.en cldsen maittjes staat k'I mljn 
mapje 1klsen. Hier zal je alleen een kltlne aanpas.sinc aan moettn mahn. Als afsluitinc van het 
aldsenctsprek hebben we v.an elk kopp el een foto gemHltt 1trwljl ze hun '&ekste geluld dat ze oolt 
hebben 1emukt' lieten horen. Dlt was nlet a Ileen hllilrhch op de rota's maarook heel handla als we 
ookal weerwlldl'n weten wle welk koppel was. Deze foto's: hebbtn we In de p1u1e Vil n de 
cldsentraln!n1 l.iten zlen. Oil was era feuk voor de gidsen die no.c In de collogezaal zaten. 

Gidsen en Crew bes1and 
Kijk allereeut coed naar mijn gidsen· en crewbest ilnd van vorla Jaar. De bestanden 1ijn In prlndpe 
goed, behatve het feil dat Jeer v.inaf het becln meteen de06·nummers .achter moet zetten Viln de 
cldstn. Dit heb ik niet me.teen cedaan w.urdoor dat last·mlnute noa moest aebeuren .. nlet zo 
handic dus. Htl•H moet er elk jaar weer ttn nieuw be stand cemnllt worden~ lk&in hler ook op tljd 
mee (wanneer Je de ee rs:te lnschrljvlnaen blnnen krijgt) Wilnt het Is ook weer heelveel werk. Als Je 
he t de hele tijd bijhoudt Villt he t echterwel mee. Om de 1ldsenpilftners bij elkaar te houden 
nummer Je ze. Zo 1eef Je het eerste gldsenkoppel atle twee het cljfer '1'. Hierdoor k.un je ze altljd 
weer bij elkl ilr terugvlnden met desele<teeroptles van Elccel. Hoe het &ldsenbeuand verder 
helemn1 werkt nl ik met je bespreken en Je la ten zlen. 

Jun I 

Crewusprekken 
Als fe •lie ckhen1espreklten achter de ruc hebt krijg je no1 de crewsesprekken. Deze cesptekten tljn 
nlet helemul het1elfde: als de gldsen1esprekken du5 daarom beh.indel lk deze even apart. In 
crewers zoek je andere capacitelten als In &Id sen. Waar een glds voor een 1ro1e aroep mo et stu n en 
de baas moet ziJn moet een crewer dat Jul st niet. £en crewer moet deel van een voep zljn en moet 
naar Jou lu ltteren als je hem of haar wat vraa.ct. Zoek naarcrewers die nlet bang 1ijn om hard l e 
werken en vroeg op te stun. Zoek nn r crewers die goed kunnen samenwerken en niet bilng zlJn om 
af en toe hun handen vuil te maken. Vruc meteen bij de crcwers of ze op het eers:te crewultJe 
aanwezla kunnen 1ljn, ie Wlllf'n gr111 aancenomen worden du' 1ulltn blj een cesprek eerder zeuen 
dat ze kunnen komen. Ook laat Je ze op dtze manler meteen zlen dat er wilt tegenover slut. Een 
andeie belancrijke Wil<ll Is orie een fijbewijs: hebben. Je he:bt namelijk altljd een .aan1al crewers 
nodlc dle coed kunnen rijden k'I busjes tijdens de furekilweek. Rachel h een aantill jilren crew 
1eweest dus die kan Jt alles over het uewen vertellen. Je zult met de1e me.nsen veel 'clo~u· 



sa menwerken als met de gidsen dus houd hie r rekenlng mee. Voor di? crew kun Je bljna iedereen wel 
gebrulken dus weer hlerblj nlet te selectier. Zelfs de mee st a wkward personen kunnen achterar hee l 
leuk zijn (hebben wij ervare n)l lk heb de crewers mete en verteld ofze aangenomen waren of nlel, 
omda t lk dat wat persoontijker vond dan een maillje . Oit kun je ech1er ook md een maiUje do en 
achteraf als je dit wat formefe rvindl. Maak de aangenomen of ilfgewezen crewers ook meteen weer 
rood of groen in je be s land, Op deze manier kun fe got:d bljhoudcn of je nog mecr studenten moet 
aantrekke n of dat je redelijk goed zll. Je rnoet ook een aantal hoofdcrewcrs selectcren die bij 
bepaalde prograrnma anderdelt:n mecr vetantwoorde1ijkheid op zich nemen. Dit zijn vaak crewe:rs 
die <11 eerder crewer zijn gcweest of bepaa!de ervaring hebben me t onderdt:lt:n. £en got:d voor~eld 
van een hoofdcrewer was Danli! lvan Vliet. Dan1@1 w.n haofdcrewer soda! media e n heeft Lisa en 
Otivla ondersteund waar dat nodfg was. Oanl~I ht:eft onltt:ttt:nd veel werk gestoken in de app, in 
een e fgen procramma boekje en ga za maardoor. Ook heeft hlj twee instagramaccounts 
onderhouden van ans (1 ortklElt: va n de uni en ooze clgen van de Eurekaweek). Op de woensdag 
heeft hlJ zelrs nog de hele powerpofnt voor Night of the songs In elkaar gt:zet omdat dlt nlet goed 
was gegaan op e en of andere manler. Dit Is een goed voarbeeld van lemand dle je gnag als 
hoofdcrewer wilt hebben omdat hij zich hard ln1et t:n onuen end ve el zelf ondcrneemt. Als hij zkh 
weer beschikbaar stelt voor 2016 (waar Uc wel vanullga) kun je hem mete en weer deze positie 
geven. 

Crewultles 
Het eerste wat je gaat doen is het budge t apslellt:n. Vra ag aan je penningmeestcr hoeveel budget hij 
heefl opi esteld dft faar voor de crewuitjes. Vergelijkdit met vorig jaar. (of niet want wij hebben 
veelste vt:el geld uilgegt:ven haha). Bepaalvoor hoeveel men sen je een uitje moet organiser en e n 
wa t fe precles wlll gaan doen. Het eerste uitje wat wij hebben gedaan was eten e n drinken blj Cate 
Pardoen en ik heb hler ook e en zelf bedachte pub quiz over de eurekaweek en ons them a gegeven. 
Oit uitje was e en groat succesl We hebben voor lOeuro pp hcer/ijkgege ten en daarnaa st ook goed 
gedronken. lk heb voor dtt crewultje zelf he lemaal een offerte opgesteld voor ome penningmeester. 
Ot:ze offerte Sla at In het mapje '(rev/. Als Je deze bekijkt kun jeer ongeveer vanuit gaan wat Je kwljt 

gaat zijn en hoe je het gaat iegelen .•••••••••••••••• 

Er 1ljn elk jaarongeveer 3 Cfewuitjes. 2 voor de eurekaweek en 1 erna. Het t:t:rste uitfe Is ht:t:I 
belangrljk omdat ledereen elkaar lee rt kennen op dit uitje. Je wilt dat he:t 1 hechte croep woidt dus 
het is leuk als je e e n activite it onderneemt waardoor dit ook gebeurd, BU een pubquiz moeten 
men sen in team s samenwerke n dus leren ze elll;ailr goed kennen. Zoek dus naar een a ctiviteit die 
ook zolt:ts bewerkstetlfgd, lt:Ls als laser gamen spre ekje elkau amper mee, dit Is dus niet leuk op 
een eerste crt:wultje, d tt hebben wlj ;als laatste p;as geda;an. Let oo k goe d op hetweer met iets 
lnplannen, In de maanden junl en juli kan het weer ere wlsselvaUig llJn. Bljons tweede crewuitje 
zouden we met z'n alien gaan zeilen en dit had ik ook al gt:boe:kt. Helaas ging het echt ~lormen 
waardoor we 1 dag: ervoor noc moe:sten uitwljke n naar de bowlinghal (wat ik in eerste instanlie echt 
niet wllde .. ) Ht:t I$ sowlesa a ltijd leuk om een acllviteit te ondememen en daarna wat te gaan e:len 
met z' n ill!en. Na het e ten kun je eventueel nog uilga an met it:dert:t:n. Zorg dat je zo snel mogelijk 
le dereens naam leert kennen zodat jf" iedereen pe rsoonlijk kan aa nspreken. Dit zorgt voor een 
hechtere ba nd tussen de trewt:t$ ondt:rlfng e n de crewers en de commissie. 

Gldsenlraln lng 
Jlj gaat de gldsentralnlng geven dus je moetje hier goed opvoorbereidenl Zorg dat alles goed 
gecommunlceerd is met de gidsen en dat ze welen waar le moeten zljn en hoe laat ze hler mocten 
zijn. Stuur e en dag van It: vort:n nog t:en malltje met een reminder nur a!le gldsenl Zorg dat fe een 
a antal uur vooraf de zaal checkt en kljkt or a!les In orde Is. Heb je een mlcrofoon die werkt? Ze l je 
PawerPolnt pre sentatle vast kla ar. AJlemaal van dit soo rt dlngen. Wij hebben voor we begonnen de 

presentatie e en aantal keer geoefend zodat we he lemaal ready for take-ortwaren ;). Je kan In mijn 
mapje gldsentralning mijn hele PowerPoint present atie en al!e: voorbe:reldlngen goed bekljke n. Het is 
ook van belang dat je een presentatle hel emaal Jn ht:t Engels geeft voor de Engelse gidsen. Het 
warden er elk faar meer dus he t lsecht bclangrijk om alfe s voor hen ook hele maal goed te regelen. 
lk ht: b ook een Power Point geheel In hct Engels gemaakt. Na tuurlijk kun fe bepaakfe dfnge n (o f de 
hele presentalle) bljna weer gebruiken. Trek je vestje nn, zie er lekker uit en gaan met die banaa nl 

Jul i 

Gidsenbot:kles 
Na a st de App is het gidsenboekje de bijbelvan de gidsen in de £urekawt:t:k. Oe gidst:nboe kjes die lk 
heh gemaakt voor het jaar 2015 zijn vee l overzicht elijker en ullcebrelde r als dfe van voorgilande 
jaren. De gidsen waren hlt:r dan ook erg b!lj mee. In de boekJes staat de nodfge lnformatle die ze 
111oeten hebben voor de Eurekaweek. Bekijk het boeXje dat ik heb gemaakt aandachtig en beslis wat 
Jt: e r In wilt houdt:n en Wat eventueel toe moet worden gevoegd. Aan de algemene zaken heb Je heel 
veel en dte zal jt: precies kunnen overnemen. Oe programmaonderdelen etc. zalje toch echt 
opnieuw moeten ma ken ;) Mijn gidsenboekJe kun je vinden In he:t mapje 'gldsen' en de gedrukte 
versie hangt geloof ik ook nog op ht:t prlkbotd . In het gldsenboekje kunje ook coupons zette n voor 
bijv. het cidsencadea u. Omdat de gldsen deze nodig il/n blj het ophalen van het gidse ncadeau is het 
belangrljk dat je gocd met ze communlceerd dat ze het boekje bij zich houden. Ook staan erveel 
algemene en handige tips in. Het maken, drukken en nleten kost veel tijd. Zorg dat je ecn aanta l 
crewers hebt die je hiermee kunnen help en I (En ceen trewe rs die niel kun ne n nTcten en Jc dus extra 
werk bt:iorgen 0 ) lk had gt:en Engelse veule gemaakt omdat lk daar geen zln/lijd voor had maar dlt 
kiln ik je toch wel .adviseren om le doen xD 

Crewers nod ig 
In de maa nd Juli zul je merken dat het stet:ds drukker wardt met de programmaondcrdelcn die je 
naast je functle nog doet. Hi er i al je dan oak steeds drukker me e zijn omdat alle gidsen a l 
eeselecteetd en geinrormeerd op de t raining ziJn. Nu komt je prioriteit meer bi] de crewers te liggen. 
Overleg goe d met je commlssie !eden (bijv. va ak met Jur) waar ze crewers voor no dli louden 
kunnen hebben en spreek de data af. Gooi vervolge ns al dt:ze data In de crewapp en zorg dater 
a ltijd e en pa ar crewers lijn die witlen kamen help en met brieven lnpakken etc. hoe dichtcr jf! bij de 
Eu reka week komt, des le meet e n vakt:r }e crewers no dig zult hcbben. Ook word en er elkjaar 
facebookpagina's aangem1akt voor de gldsen en de crew waardoor ze goed op de hoogte blijvt:n van 
de vorderlngen rlchtlng de EureXaweek. lk merkt e echt dat het up-to-date houden van je gidsen en 
Je crcwcrs erg belilngrijk Isl Hoe meer fe mensen betrokken houdt blj de Eu1ekawt:ekdt:s te met:r zin 
ze er in krijgen en de s te ent housiaster ze ll!ijven , Hlerdoor heh ik alle ontwikkelingen clke keer op 
dt: facebookpaglna van de a ewe rs en de gldsen gepost. Zo stand hler het programmaboekje ook op, 
dt: presentatle van die lk gegeven heb tijdens de gid sentralning, foto's en vragen etc. Ook ht:b ik 
twee nleuwsbrieven ge schreven op lnformele loon over dlngen dll!' belanidJk voa r ze zijn en die ze 
zouden kunnen doen . Deze nieuwsbrieven wt:rdt:n mt: t erg veelenthouslasm e ontvangen dus dit Is 
u ker lets wat je er in moet houdenl Denk er wederom aan dat je deze ook volledlg In het Engels typt 
want a nders krljg fe nel als mil bonje met de £ngelse gldsen :P Communiceer via de FB pagina ook 
goed dill ze de ilPP ;allemnl downk>aden. le zult mer ken dat sommige crt:wers veel actlt:ver ilj n dan 
a nd ere crewers die bljna nooit wat van zkh la ten horen. Oit blijtt lu tig, voora1 met datumprlkken 
veuturen e tc. probeer de mensen die ni et u tief zijn toch zoveel mogelijk dr bij te blijven betrt:kken 
door hen persoonlijk aa n le spreken bij naam als ze nlet re aceren or door penoonlijke ma lltjes o r 
a pp Jes te sturen. Zorg dat wannet:r de crt:wt:rs komen helpen er allijd genoeg 
e le n/ snoep/koek/sopie is. Creweu kome nvrljwllllg helpen dus het is heel belangrijk d~t je het wel 
leuk vaor ze houdt ll lk kocht al lljd tevecl shit waardoor we achterar zelf al/es opaten but oh well .• 
gocd excuus right ? 



Interne Betrekkingen (Loise Lammerts) 

Ueve opvolger , heel erg gefeliciteerd met de lcukste functlcllll lnternll Veel pleller en bel me als je 
dlngen niet sn apt of even wllt overleggenl 

De eersle maande n 
Bel;i ngrijk In hct begin tijn de Muterfi!e Non·Profit e n de informatiebrochures, lk heb dit jaar 
verschillende brochures gemaakt voorlJerschillende soorte n partljcn. Aan de studenlenverenlglngen 
kan je namelijk een stuk minder aanbieden, je wilt bljvoorbecld nlcl dat a Ileen laurentlusop de: 
deelnemerstas staat, dus dat Is een voorbeeld van wal je sgv's niet kan aanbleden. Andere partijcn, 
zoals studieverenlglngen kan je vcel meer aanbleden omdat hlet nlet heel veel concurrentie is 
tussen de verschillende verenigingen en ze meestal we l veel geld hebbcn. Stuur ook altljd brochures, 
conlracten enzovoorts in pdf formaat. 

Ga verdcr In de eerste maanden met verschlllende parlljen afspreken, zodat je een goed beeld kfijgt 
van hoe ledereen over devorige E.W dacht en hoe jij ervoor ka n zorgen dat het program ma zo wordt 
aangepast zodat zo veel mogelijk verenigingen een fijne week hcbbe n. Ook kan je de evalualles 
teruglezen in miJn mapjP. 

Uit eindelijk natuur1ijk wcl aan Je elgen program ma denken, dlt gaat voorl! ledeteen will namelijk het 
liefstde me:este blootstel ling voor de eigen vere niging, dlt is allecn onmogclljk. Wei hebben wlj er 
afgelopen faar voot ceko2en elke dag een and ere 'soort' ve renigin& In de spotlight t e tetten, 10dat 
dit ook zorgt voor meet afwlsseling tussen de eveneme:nten en het voor deelnemers duidetijker is 
dat erverschil zitte n tuuen studle ·, sport en studcntenverenlglngen. IPdereen wll het liefs! zo vroeg 
in de EW erbjj zijn, omdat hoeverder je in de Eu rek;iiwcek komt, hoe mind et deelnemers naar je 
evenementen komen. Daarom had ik bijvoorbeeld met sport afguproken dat zij op maandag In de 
Campus Tour wetden verwetkt, om dat ze pas op woensdag 'hun dag' hadden. Ook wild en 
bijvoorbeeld sludcntcnvcrenlglngen gnag opha!en tljdens het Open Huls op woensdag, dit hebben 
we verbode n omd;it dit de dag van sport was, en zlj op dlnsdag al hun elgen dag hadden. 

Ook zijn er altijd partlje n die Jou gtaag wltten spreken. lk heh hi er nooit iemand a fgewezen, omdat ik 
dacht, als zlJ mil graag wmen spreken, zu11en ze vas1 we! wa t belangrijks te meld en hebben. En zo 
niet ~ kan jij ze me er duidelijkheid geven, e n goede contacten opbouwen, wat na1uurll jk altljd goed ,,, 
Zorg dat je tijdem de week .il!e contracten en SWO's blj Je hebt, zodat Je allljd kan aantonen dat je 
gelijk hebt of dingen kan checken voor het geval je twljfelt. 

Ook ga je veel mailen, hen duide1ijk In je mails en zorg e rvoor d.itje geen verkeerdc bcloftes maaktl 
Ook Is hct handfg om na/tljdens belangrijke tele foongesprekken even voor jezelf op te schrijven wat 
er is gezegd, zodat hi er geen verwa rring over kan komen. 

Uitelndelljk Is het heel slmpel betrerrend e alle verenigingen, als zij niet do en wat wij \vii/en, houdt de 
EW op voor ze. Klinkt heel lomp, en je moet nat uurlijk ook aan hen belangen denken, maar 
uitelndelijk komt het hlerwel op neer. Jullie bepa1en namelljk hoe de EW erult komt te zien, met het 
belang van de deelnemers op nummer 1. 

RKW & Studentengeu:lligheldsverenlglngen 
Altes betreffende de RKW en sgv's deed lk nm en met Nadia. On ze eente meeting was in 
December, toen hebben we met de assessoren eurekawcek even mt gegeten en In het algemeen 

de EW besproken, ditw;iis erg geiel1ig en een goed begin. Zorc e:JVoor dat je ookgelijk een meeting 
in plant om kort tc sl uilen wat deveranlwoordelijkheden zljn In de aanloop naar de EW (dus wat 
moet e r allemaa lgebeuren), en wle wat op zich nee mt. Denk hier bijvoorbee ld un; 

Wle controleert de programmaboekjes (1' keer RKVV la ten doen (zie algemene regcls 
h!ervoor In mljn ma pje, ze keer EWCU) 
Wie controleert de websites (RKW). Had' lk afgelopen Jaar een paa r keer aan de RKVV 
gevra agd, ze zijn dit telkens vergeten waardoor er vl ak voor de EW nog geieik was over de 
facebook van bet RSC. Verd er niet jouw probleem, moet de RKVV doenl 
Wle grijpt er in blj fouten van de sgv's? Onthoud goed dat de assessoren RKW er 1ijn om 
conflicten op te lessen tussen de sgv's onderling e n met ons. Als sgv's dus een foul maken 
moet de RKW het oplossen, onze regcls zljn In prlncipe duldelijk genoeg. Wei zal je merken 
dat sgl/s snel naar Jou bellen, omdatjij de rege ls maakt en ze misschien wel beter ka n 
uitleggcn. Dan ki n je te natuu rHjk altljd te woord staan. Als je iets nlet zekerweet, over leg 
dan eecst even met je vooullter, iodat er geen ptoblemen kunnen ontstaan omda t je wat 
verkeerd hebt gezegd zondcrer goed over na te he bben gedacht. 
Waar het om draait bij de sgv's Is ten eente datjouw programmai op nummer 1 staal en de 
sgv's een toevoeglng eiaan zlJn (welke jij bepaa1t) en 2 dater gelijkheid is tussen de 
verenigingen. Je moet dus altljd consequent zijn. Als Je l x toegeeft a.a n een vereniging zullen 
de and ere verenigingen dit ook willen, ze houden elkaar namelljk erg goed In de galen . 

De eerste keer dat we alle sgv's zagen was bij een grote R~W verga dering, na het dobbelen van de 
kleuren . Nadi;i en ik wisten nle l gocd wat te verwachte n en to en we blnnen kwamen was ik wel een 
beetje overdonderd. De hele kamer zat vol met meer dan 20 man, va n alle student enverenlglngen 
uit het besluur de Pres en de Extern, en de Ptes EWC. Uitelndelijk waren we (vooral Na ad) goed 
lngele2e n (d e SWO'sl) dus ging de vergadering prima . We luisterdenvooral e n maakten 
•antekenlngcn. Op dit moment wlsten we ook nog nlet veel van hof" we de EWvoor ons zagen dus 
kan Je nog prima a lte ideeen meenemen. Zeg allccn nlks zomaar toe I 

Bedenk voordat fe aan dit all es in et de sgv's begint een soort t;i ctiek. 
. We besloten e!ke 

vergadcring open In te gaan, en vooral te !ulsteren. Olt werkt goed, nlemand voelt zlch namelijk 
gewaardeerd als je ge!ijk dingen afl:eurt. N.adcrhand kan je het er dan samen me t Je voorzitter over 
hebben wat je vond van de verenigingen en met een goed onderbouwend antwoord terugkoment 
Beslls ook nooit over belangrljke dlngen t.ijden~ een vergaderlng. Of besluit van le voren hoe je lets 
wllt e n vertel di! tljdens de vergadering met uitteg. Denk over andere dingen eerst na voordat je 
random dingen t oezegt I afkeurt, zonder reden. 

Ook Is er nog een heel gedoe geweest over de k!euren. Slnds dit jur mogen wij ;1Ucen nog maar 
groen. Wij kregen een dag voor het dohbelen le horen dat we alleen groen hadd en a ls kleur, 
waardoorwij eigenlijk vonden d.at het te laat wu om groen te \lerbieden voor de SGV's. Nadia en lk 
hebben dus besloten om te kienn voor een gocde re latie met de RlCW en het nlet op he:t laatsle 
moment groen te verbieden. Ons promoteam wa shier minder blij mee. Uiteindelijk had gelukklg 
nlemand grocn. Wei h.Jd de RKW ons eerder moeten lnformeren, omdat we nu erg voor het blok 
werden gezetl Je moet even blnnen Je commlssle overlenen of jullte groen willen ve rbleden al s 
kleur of nlet, als ecn v.an de e cute dingen, iodal fe dit tifd fg kan doorgeven un de RKW en de sgv's. 
Je kan het prim a verbieden met de reden dat hct nlct duldelljk zal 1ijn voor de elnemers datjullle van 
de orcanhatie zi jn als er ook nog 1000 promo's rondtop en v.11n een sgv In groene shirts, net als jullie 
crew. lk zou het verbleden, gewoon om onduidelijkheden te voorkomcn, er zijn gcnoeg andere 

kleurcn. 



Ook zal je eind Februari de SWOl gaan aanpassen (voor zover dit nodig is, neem Social Media erin 
op blj het promotlegedeelte. Dus oak alte regels gelden voor Facebook, lnstagram, 5na pcha1, 
Applicatles en and ere online promotiemogelijkheden) e n tekenen met de klelne RKW. Zorg dat je 
goed overlegt met de RKW wat zij denken over wat erin moet en bedcnk zelt goed wat je Viln belang 
vind wat aangeput moet worden. llet mee ste ls erg algemee n en goed zo. Vooral SW02 zal Je gaan 
aanpassen. 

Over SW02: Als ju Ille programma n!et heel anders !s dan dat van ons, kan je nag prima veel 
hetudfde laten. Wfj hcbben vooral aantallen aangepilst. 

Ove r de chill·area, Nadia en ik dachten door dit program ma onderdeel echt aanda cht te geven aa n 
de studentenve re nlglngen. Sams baalden we een beetje, want ze happe n nlet echt toe en vlnden ze 
het moeilljk er een l1wulling a an t e geven. Ullelnde l!jk hebben we beslolen er wel het 'chillen' In le 
houden t- een ildivite!t, zodat de elnemers ook echt een reden hebben om naar de sgV's toe te 
!open. Zorg ervoor dill als jultie dit jaar weet zo'n rnort onderdee\ organiseren, je In de SW02 
opneemt dat het verplicht is een activiteit neer te zetten, en je zonder utMleit niet aanwezig mag 
lijn. Dit jaar hadden we dit nlet, waardoor l aurentius door gekl gebrekop het laal!ile moment af zag 
van de acliviielt en alleen met .tiUakken kwam, wat t eker nle t de hedoellng was. Oak nie t eetlljk 
tege nover andere verenigingen omdat zii wel voor een /euke activiteit hadden bet.u ld en gezorgd. 

Algemene regels programrnaboekje. Het is erg belangrijk om gelijk duidelijk aan alle verenlgingen de 
regels door le geven betreffe nde program ma boekjes, flyers entovoorts. Dit om een hoop ge telk te 
voo1komen. Olt Jaar hebben we namelljk 2x drama gehad met RSG, over het boekJe en ovet hun 
flyers. lk zeg het duldelijk te hebbe n gecommunfceerd, zfj zeggen dat ik wat ilnders heb gezegd. Heel 
vervele nd. Wei heh ik het oak zwartop wit staan dus ultelndelijk was er geen discussle meer 
mogelijk. Om al dit gedoe te voorkomen: 
AIJ;emene reiels boekjes: 

Bler/wijn etc. mag nlet ge noemd warden. Vervangen me t 'drankje'. 
Wanneer ze deelneme rs uitnodigen langs te komen op de verenigin1, mag dit enkel voor het 
terras (met tijd erbij, vana f 16:00 uur) of voor de Open lluizendag (dagen t- t ijden e rbij, 
dlnsdag enwoensdag vanaf 15:00), of \loor de reesten (blJ ons was dlt ma. 23.00, di. 22.30, 
woe. 22.00, do. 22.00.1. 
Avondprogramm111 moetcn tijden bij, en mogen pas bcglnnen als ans programma Is 
afgelopen, behatve de traditionele avond. Hier moet ook de starttijd bij. 
Waarschlfntijk zeggen de verenlglngen dlt jaar weer ove:r NSR blj de t radltlonele avond dat zlj 
oak 20.00 will en. Wfj hebben geiegd, het blljft 21.00 voor jullie, wel kunnen we aanpassen 
dat NSR ook pas vanaf 21.00 hoeft. Oat vond nlemand nodlg. 
Je mag bv zonder tljden leggen: "tot in de furekilweek!• of '"ik .tie jullie in de £urekilweekl ... 
Wanneer je echter zegt: "'ik zie jull1e graag op de societeit ti jdens de EW'", moeten er wel 
tijden bij, want dan nodie je deelnemers uit la ngs te komen . 

Ove r de Eureka week zelfwat beter kon in ons jaar/tips: 
Onthoud: spreek alle en promopres's aan over prom o's die le ts do en wat niet mag. Met 
promo's in discussie gaan hee ft ge en nut, zij weten niet van de afsptake n die je hebt 
ge maakt. Als je een promo pres aanspreekt met bljvoorbeeld; Je moet nu die promo van Je 
aa nspreken dat die daat weg moet, anders moeten jullle allemaal weg, helpl dat erg go ed. 
Ovct het ophalcn, neem in de SWOZ opdat als het om ophalen gut van deelnemers nlet de 
bedoellng is dater me:er dan 2 prom o's per busje mee komen. Als RSG dus bijvoorbeeld met 
3 busjes ko mt om op te halen voor hel a\londeten biJ Meet The Campus om 16.30 mogen et 
6 promo's dee lnemers proberen mee: te neme:n. Allee n als et Hplidet Is afgesproken dater 
meet promo' s mogen zijn blj het ophalen kan dit. Oefinleerophalen dus duldelljk. 

Chill Area: wat ik al eerder zei over laurentius; in de SW02 een acl iviteit verplichten als je 
dit hebt afgesproken. Dan kan niema nd een paar dagen \Ia n te voren nos afzeg1en. Verbind 
er ook een sanctie aan; gee n activitelt geen toegang. 
Cantus; de antus was dit jaar echt een drama belreffende de verenlgingen. Prom o's werden 
dronken w.urdoor Promopres ze niet meer onder controle hadden. lk advlseerom 
aanslaand Jur maar 10 promo's per verenlgin1 toe te la ten. Qua opbouwen van de untus 
waar ze altijd mee he!pen; regel of meer crew, of me men van tempoteam. Het scheelt je 
heel veel gezelk. Spreek ook va n te voren regels af ovet wat wel en nlet mag tijdens de 
cant us, neem deze oak op In de swo2 . DMk hierblj aan; 

o Prom o's mogen de cantus niet onvelllg ma ken, denk hierblj aan op tafels staan, na;n 
plekken gaan waarvan beveiliging aangeeft dat het niet mag, random rondlopen, 
bier goolen .. logisch voorons, maar blijkbaar niet voor prom o's. Zeter ook een vage 
blj die ervoor zorgt dat je altijd getijk hebt; alle aanwijzlngen van de EWCU moeten 
ten ill!en tijden warden opgevolgd. 

Zorg crvoor dat Jc duldclUk tegen de RKW zegt dat Je een waarschuwlng hebt gegeven a an 
een verenlglng, en zeg ct dan oak gel!jk blj (was blJ ans nodig, rkvv sn~pte dal zelt nlel), dat 
ze dan een offid@le waarschuwing moeten geven. Dlt jaar wild en we het RSC eruit letlen 
n1ilar kon het niet omdat de RKVV nog geen officlt le wurschuwlng had gegeven ... 
2 mens e n van de RKVVverpll<:ht bij hel op en albouwen van de c:antus 2ljn, om de promo's 
aantesturen. 
Bij Night ofOlO hadden we dus nlet hele duidelijke afspraken over het ophalen waardoor er 
opeens 504- promo's waren blj de Beucs. Het was cee:n probleem omdat SfeerHoreca het 
feuk vond en ze allemaa\ naar bfnne:n lie!, murals je dlt wel strakketwllt afspreken kan Je 
dat natuurlijk doen. Oak kwam SSR lopend, wat niel de bedoeling is van ophale n .. 
In SW02 opnemen dat a11e regels gelden vootonze evenementen ind. de locaties van onze 
evenementen. Dus stel het fee st op mailndagavond duurt tot 22.00, maar het ophalen loopt 
ult tot 24.00 dat de rei els dan nae wel sleeds eeldlc: zijn omdat hel onze locatie: en 
evenement is. 

Studieverenlglngen 
lk heb vi a de mall het eerste contact opgenomen met de studieverenigtngen en met een aa nta1 
afgesproken. Hleruit bleek dat de meeste sludfeverenigingen wel deze lfde teedback gaven en 
dezelfde ldeeen hadden. lk iou je daarom a anraden om met 2/ 3 stu dieverenlglngen va n CORF af te 
spreken, en dan het liefst een van de grotere. Oak met MFVR is het hand!g om even a fte spreken 
omdat zij naluurtijkwel wat a nders zijn dan de re st. 
Zoek ult wie de voonitter van CORF is, dit is een overkoepeld orgilan va n de studievereniginge n. Ze 
hebbe n ongeveer elke maand ve:rgaderlngen met de voor.zltters van etke studteverenlr.in1. Als je ze 
dus a l!emaal snel allemaal wllt spreken Is dit een handlge ma nler. 

Kijk voordat je SWO s.tudleverenigingen ma a kt even na ar het schema In CORF 7 Studieverenigingen 
bandjes. Hier zie fe hoeveeJ mensen we daadwerkelijk nodlg hadden, en zle je dus dat jft, efr en 
fhme allemaal t e vee l bandjes krijr;e n. Schroe:f dit weer terug naar realislisch, zoals in het schema. 
Als mensen vragen om extra bandjes mo ct je gewoon zeggen nee, want als lk aan jullle geef, wilt 
iedereen extra en dit aantal is realistisch gebaseert op vorig jaar. £r is een bns dat het iets meer 
word I, maar dat hangt dus af va n je com mlssiegenootje deelnemers die over de registratie gaat, dit 
hoar je dus pas een paar weken voor de EW. En meet kan a.ltijd, minder is li1Slig. 

Verder over stud!e11erenlglngen, 1e zljn belangrljk voor je we ek, maarvinden zichtelf af en toe lets te 
belangrljlt. Prlk hier doorheen en zorc dat je ze wel te,e:emoet probeert t e komen maar vooral 
nadenkt of het wat toe voegt of niet. Oitjaar vonden zij het erg fijn dat Meet lhe Campus al op 



m aandae was en een succes dater a Ileen studleverenlgingen waren. Verbind desnoods sanctles aan 
het nlet naleven va n de SWO. Velen lezen deze ge!oofik nict ecns door. 

Studieverenlgingen !open ze lf soms ook acqultitle voor de Eureka week'. Promotie van detden mag 
echter nlet. Controleer dit dus go ed. Het zou stom zljn als bl/voo1beeld Shell wet een dea l sluit m et 
STAR l.p.v. met de EWCU. 

MFVR hecft een elgen gidsenselectie. Denk e r goed over na of jc dat d lt jaar nog steeds wilt of niet. 
Dit moel je goed met t'n a!len overl eggen, vooral met degene die over vrijwilligc r.s gaat. In principe 
wil ledereen zelf zijn gidsen ultk!czen. Dlt kan natuurlljk e lgenlijk n let, omdat de EWCU het 
onafhankelijkst Is e n mlsschlen beter kan lnsch atten wie wet en nlet een goede gids u l zijn. 
Afgelope n jaar glngen erw.tt verha le n de ronde d ill MFVR e rg selectief zou zljn, let hler dus op. Ook 
hlelden ze zich nict aan de afspraken betreffende het avondeten -7 maak duldelijke afspraken. 

Sportverenlg lngen 
Sportverenlglnge n zljn ook bela ngrijk voor de Eurekaweek, a Ileen l ien ze zelf nlet altijd in hoe het 
wcrkt . Ze zljn ook erg laks. Oaarom heb ik een aantal vergaderlngen geplant om •Ill/e s met zedoor te 
spre ken zodat ze toch overal van op de hoogte waren. Als ze hier nie t heen kwam en was het volledlg 
de elgen vera ntwoordelijkhe id om wel al mljn best.lnden te leten die ik ze toestuurde. Ah ze d;m 
nog nlet op de hoogte zijn is het hun eigen proble em dacht lk allijd maa r, je kan ze nlet oneindlg 
blijven stalken. 

Zorg dat je in het begin (jan/feb) a:I gaat zitten met Jon (baas van Erasmus Sport) e n Motx (mogelljk 
dit jur and er contactpersoon). lees vast het contrut van a fgelopen jaar even door zodat je we et 
wa t de dingen zljn die je mo et regelen. Wij had den er later nog een untal aa nvulllngen op gedaan: 

- reservering sportzaal voor het HBO proe,ramma t ijde ns Meet The Campus 
- Ontbijtopwoensd~g 

- Avondete n op woensdag 
Je moet mur even kljken of je deze d lngen dit jaarook zo wllt doe n or nlet, over leg dit met ze en 
pas he t contract zo nodlg un. 

De eerste sportve rgadering kan Je het beste plannen In AprlVM el. Blj de1e vergade ring spreek je 
um en de SWO door. De sancties moet jeer in houden, dlt heh je echt no dig blj rugby omdat zij heel 
erg de grenzen opzoeken. Om de SWO nog completer te maken mo et je platteg ronden Ind. tijden 
van de evenementen erin opnemen, net a!s in de SWO's met sgv's. lk had dit afgelopen jaar niet en 
daa rom welnlg gcond om Ru1by op bepnlde plailtseo weg te st uren. 

Elgenlijk 1ijn de sporNerenlg!ngen prim a en rustig in het promo' en. Rugbywll nog wel e ens de 
grenzen opzoeken, 

Ook kan je In de SWO opnemen d at de sportverenigingen nlet precles dezelfde kle uren als jullie 
mogen gebrulken. Oit jaar ha d de Zeil nilmelijk precles dezelfde EWvestjes als ons, wat voor 
onduidelijkheden kan zorgen. Oaarom heb ik ze toe n gebeld en hebbe n ze alsnog een extra lo&o erbij 
laten zetten. Als je dit van te voren in de SWO opneemt weet je ieker dat ze nlet deielfde vestjes 
hebben. 

Denk er un dat Je ook In de SWO zet dat alle promotie regels ook gelden voor on line promotie, ook 
net weer a ls bij de sgv's. 

Sb di 

KASEUR 

Oil jut was mijn eerste afspraak met KASEURerg prima en hebben we goed overlegd. 
Zorg ervoor dotl je dlt jaar ook een SWO met ze rnaakt en lekent (i11 feh/maart ), waarin je duidelijk 
opneemt dat dit onze week is, en l<ASEUR a Ileen act lviteiten mag organiseren In overleg met ons, 
;mders nlel. Olt stond er a fgelopen keer (2015) In en was achteraf van g root belang. 

Het is ook een partijwaar Je van de uni mee moet samenwerken. lk denk dat het wel een toevoeging 
zo u kunnen zijn aan je week. 

Toen Nadia en ik era chter 
kwamen dill hlj, na het tekenen van de SWO, toch opeens allemaal plannen had voor de EW, zonder 
overleg, hebben we een felle discussle met hem gehad. Ott was namelijk nie t de a rspraak. En zoals 
ondertekend in de SWO, mocht d it nlet. Dit was trouwen s in juli, t oen om hele programma al va st 
stond en e r dus ook geen ruimle meerwas voor ons om wat voor ze in te plannen. Wat Je dit Jaat 
kan doen Is sarnen bedenken of Jollie een activiteit kunnen organlseren. BiJvoorbeeld het 
program ma n;1ast de Cantus. Oil jaar hadden we de Comedv Night, mur lets met KASEUR kan ook 
leukzijn. 

Conclusie van dltjaar: 
. Nuhadden wljalte recht om hierwa tvan te 

zeggen door de SWO. Zorg er dus voor dat Je e en SWO tekent, 20dat Je allljd Sterk staat enwat hebt 
om op lerug te vallen. En let vooral op het stuk dat ze niets mogen organiseren nust ons 
program ma zonder overleg l 

EFB 
Het EFB, een van de bela ngrljkstc part ijen op de uni om d ingen voor elkaar te krtjgen. BIJ hen moet je 
zijn voor het huren van lohlen, maar ook voor al je even em en ten op de universltclt. De dames van 
het EFB zljn Uesbeth e n Vtola, erg aardig maar ook een beetje vast geroe st in alle regeltjes, net als 
Daisy va n de M·hill, waa rmee jljook contact zal hebben. 

Het is slim om in januari/febr uarl even met ze te gaan zitten en even het afgelopen jaar te bespreke n, 
je dringendevragen le steUen over hoe a11e s werkt en wat dc belangrljke puntjes zijn waar je op moet 
te tten. lk kan je natuurlljk ook altijd hier bij help en. £en aantal st rulkeJ puntJes voor ons die fijn zijn om 
te weten: 

zorg dat Jc a11e lnform atle vanje evenemente n uiterlijk 2 we ke n voor Je eYenement aanlevert. 
Oit is echter de allerla illste deadline, Zorg dm dat je je e lgen deadline een week eerdet ze t. 
Be n ookstreng t egen jouwpartljen,dat alszlj nle t 3 weken voor de Eurekaweek a11e informatle 
hebben aangeleve rd, ze nie t meer welkom zljn op het evenement. Dan den k je wat voor 
inform 0ttiedan1 



Om 3ls voorbeeld Med The Campus te nemen: 
o Welke activiteiten 1 

Wat is het stroom verbruik hiervan 
De armetlngen 

• Wle Is ve rantwoordelijk voor de activiteit 
• Hoeveel weegt de activileil 
• Welke stroompunten wit je gaan gebruiken op de um pus 

o Ete n ultdelen, let hierbij goed op or het niet in conlrasl gaat met je elgen eten, dus 
bljvoorbeeld pas eten uitdelen na 2uur, als de lunch voorblj Is. Ook wll Je nfet dat 
bijvoorbeeldSTAR e en betere deal kan a anblede n aan bljvoorbeeld Starbucks, dlt ka n 
Je dus gewoon verbiedtm, het Is tensloUe ome week. Ook moig voin het EFO oillee n 
merkloos voorverpakt eten wordi.>n uitgedeeld of moet het eten worden veaor11d 
door een offKieel erkende cateraar. Erg belangrijkl Hiervoor hebbi.>n we een 
document wat de ze cati.>raar moet lnvullen en bepaalde documenten die ze moeten 
aan!everen. 

Ve rder Is het EfB erg prlm0t, alleen moci1ijk le bereiken. lk weet nog dal ik ze op de vrijdag voor de 
Eurekaweek nlet kon bereiken .. heel verve lend. Zorg dus voor jezelf dat je dan a lies al hebt geregeldl 

HET PROGRAMMA 
Jullie programma ul nog opgestart moeten worden. Maat kljk nnr de 'kriliek' van eerdere Jaren en 
ga dan bedenken wat Je a nders wilt doen. Bijons W.lS dft vooral d.Jt elke dag hetzelfde leek. 
0 ;1 arom hebben wij be sloten om de dagen echt anders le maken door de partijen te schelden van 
elk.Jar. Oil belekent op maandag de sludleverenigingen, op dlnsdag de studentenvereniglngen en op 
woensda.r; sport. Hoe later In de week, hoe onge lukklgerde partlj. Dit Is nu eenmaal zo. Willt Corona 
ook tegen mlj Jel, je mo et goed onthouden dat dlt jul!ie progrilmma is. lk heb er nillmelijk wel eens 
last van dillt ik heel graag j.J Zeg le gen iedereen om ze ma.J r te ple.Jsen. Op een gegeven moment 
{waarom lk oak zo graag deze functie wltde) leer je nee te zeggen. Omdat je weet dat als je ja zegl, je 
niel het program ma krijgt w.Jt jij voor ogen hebt. Houdt dtt dus altijd In je achterhoofdl 
Het ts jouw wel"'k dus jiJ bepaakt water wel en nlet gebeort. Wei ls het natuurlijk V.ln bel ing dat 
iedereen aandac.ht krijgt dezeweek. lk denk dat met dit progr;1mma het alleen ma ar duidelijker Is 
geworden voor de eerstej.Jilrs wle we Ike partij is. 
Hopelijk zet jij dit ook door! Want als je iedereen blJ elke actlviteit toe laat, za l het voor de studenten 
niet meer duidelijk zijn wat nou wat Is, en zal elke activiteit hetzelfde lijken met d ezelrd e patti}en en 
datlssaall 

Dus liefste opvolger, heel veel succes dit jaar, gaat v.J st helemaal goedkomen. Als Je ooit twijfelt of 
wat dan ook, bel of mail me dan 1ewoon dan de nk ikmet je mee. 

Het zal af en toe lastig zijn om hard le zljn en nee te zeggen, m.l.lf den k dan aan het do el van de 
Eurekaweek: de deelnemers Rotterdam, de uni en het studentenleve n laten zlen. 

Penningmeester (Cas) 

Allereerst V.ln hart e 1efelic-iteerd metje aanstelting als pe nnlngmeester, veruit de leukste functfe In 
de EWCUI Waarschijnlijk sta Je le pop el en om aan de sla1 te gaan en In t e den waar die belac.helljk 
hoge som aan bedragen nou predes aan wotdt ultgegeven, en terechtl Het is namelljk best 
bljzonder om als student lneens over honderddulzenden euro's le beschikken, die jc samen met je 
commlssle o.l.v. de voorzltter vrij autonoom bn besteden aa n slechts vier dagenl 

lk 1a probe ren o m met dit verslag je een zo uit.r;ebreid rnogeltjke handlelding le geven om aan de 
slag t e kunnen als pennlngmeester, voortlen van persoonlljk advies waarvan lk hoop dat je het zeker 
In .Jehl neemt maar nlet per se opvo lgt. Neem trouwens ook de overdrachtwerslagen van afgelopen 
jaren door, Welke le vinden 1ijn op de algemene schijf In de N-kantorenl lillarlijks verandert er een 
hoop, desalniettemin slaan ook hier handfge Ups van eetdere pennlngmeesters In dle brulkbaar voor 
Jezulfenzijn. 

1.Budset 

Het budget van de argelopen Eurekaweek was meer dan 425.000 euro. Oil Is een bedrag waarv;1n Je 
uiteindelijk het merendeel over slechts vier dagen besteed, wat vrlj absurd Is, 

Aanvankelijk gtnge n we In hel begin uit V.ln een vcel lager getal (rond de 375.000), ongeveer net als 
hetj.Jar e rvoor, omdat we een stijg1ng in het aantal dee1nemers nog nlet goed konden voo1spelten. 
Naarmate we de totale lnschrijvingen van nleuwe studenten aan de Erasmus Unlveniteit konden 
monitoren, konden we een steed§ betere lnschattlng ma ken van het aantal ve rwillchte deelnemers, 
wat elk jaar conform het unt.ll nieuwe EUR·studenten vrij veel groeit. Uiteindelijk hebben we het 
limlet op 2800 deelnemers gezet, ungezien we met mijn vroege berekeningen geb.Jseerd op het 
aanta l nieuw lngeschreven EUR·s tudenten op een verwachte 2857 deelnemers kwamen maarwe 
met de capaciteit van de Ooelen te ma ken hadden. Waarschljnlijk ial Jullie budget weer een stuk 
hoger zijn dat het onie, aange1ien er Je waarschljnlijlt ook weer meer deefnemers zolt verwachten, 
mlts je een groter aantal deelnemers aan denkt te kunnen. 

Het budget bestaat ult sl echts een aanlal inkomstenbronnen en een heleboel kostenposten. Het Is 
belangrijk om te we ten dat je de fnkomsten exclusie/ 81Wboekt, en de uitgaven lnclusie/ BTW. De 
inkomsten bestaan ult deeJnemersbljdragen- horecaopbreng$1e~ b!Jdrage van de 
unl\lers!telt ~ acqulsltle .. lnkomsten van non· profit partfjen - De uitgaveposlen zijn 
wat complexer, gevarleerder, en :elf in le vullcn. Je kunl hel beste dus even mijn 
'eindbegroting'/resultat enrekenlng bekijken om le zien aan wat voor dlngen we afgelopen Jaar geld 
hebbe n uitgegeve n. Arge topen jaren hebben de pennlngrneesters ervoor gekozen om een begroting 
blj te houde:n waarin verschillende data staan met de toentertljd beoogde lnkomsten en kosten. 
Hlermee kun je zien hoe door het jaar hcen het budget aangep ast wordt . Omdat ik dit nlet geheel 
overzlchtelijk en compleet vond heb lk echtcr ervoor gekozen om on1eveer per ma and, V.lnaf het 
momenl dat het budget daadwerkelijk relevant was en enlgszins onderbouwd kon worden, mijn 
budget op t e slaan In apa11e files. Je kunt deze terugvinden In mijn mapje '8egrotingen' Uoh). 

Gedurende het jaar kun je je lope nde begroting controleum met een financieel ovcrzlcht, dat je 
munde lljks kunt opvragen b!J Koos Hogervorst (koos.hogervorst@ eur.nll. In prlncipe dien Jc e rvoor 
te zorgen dat alle lnkomsten en uitgaven die je In je begroting hebt staan, ook op het financieel 
ovenicht komen t e staan, en vice ve rsa. 



Ten slotte wil lk je aanraden om, aan het begin van het jaar, met de gehclc commlssle erg goed na te 
gaan denken waar je hcl geld a<in wilt bestede n. In prlnclpe hadden we, vooral a chteraf ge zien, 
simpelweg veel te veel geld voor het programma dat we voor ogen had den. Jk heb geloof ik v<inaf 
mel aangegeven aan de gehele comm Issie dat we moesten gaa n na denken over extra uitgaven, 
omd;at we loente rtljd rekenden op een overschol van Uenduizenden euro' s met de huldige plannen, 
Omdat we to en liet programma al enl1utns rond hadden, in om hoofd tenmlnste, was het moeilijk 
om ineens ergens met geld te gaan smijten wnder dat het compleet onnodig wa s. Mljn advles aan 
jullie Is dan ook om aan het begin dU jaar me t zljn allen te e.aan denken over hoe je de Eurekaweek 
w11t lnwl!en en voora l groot en buiten de normale programmerlng te denken. En zorg dat je ten tljde 
van de Eurekaweek a lies zove el mogelijk berekend hebt en Jee e n nul or zelfs negatlef resuttaat op je 
budget hebt, want je gaat waarschljnlijk r,eld overhouden door mee\lallende horec.aomzetten, 
facturen die een stuk lager zijn dan offcrtes, e.d. 

2. Beta Hnr,en 

In principe verloopt de mcerderheld van Je beta!lne;en via de financii!le administratle voin de EUR, 
we Ike te vinden Is in het E·gcbouw. Hier heh je de crediteuren+ en debiteurenadministratic; met 
be Ide zal fe veel te ma ken hebben. Je verricht ze lf dus gcen betal!ngen, be halve dee,ene die Je per 

kas zult doen. 

2.1 Crediteurenadministratle 
De ultgave n die je mlddels facturen doe! verlopen over het .i lgemeen via de 
eted/leurenadmlnislfatie. Facturen dien je, voonien van een juist WDS· 
element/kostenplntsnummer en gerlcht aan de Erasmus Universiteil t.a.v. de Eurekoiweek/de 
pennlngmeester, op te sluren n<iarjnvoke@hrf.e ur.nl. Partlje n kunnen ook zelf hun factuur naar dlt 
e-malladres mailen. De WBS·elementen kun je terugvinden In mljn ma pje ' Pen nln,gmee ster'. Na dal 
de c.rediteure n-administratie de mall fn h;mden heeft genomen komt de factuur in een portal 
(httns://ess.e ur.nl[irj/po1tal/I, waar jij als penn!ngmeester het als e erste goed mo et keuren. 
Vervolgens wordl de factuur meestal doorgestuurd naar de voorzitter of somsJoop Matthljsse, 
waarna hij betaald word I lndle n laatstgenoemden hem ook goedkeuren. Zorg er voor dat je alle 
facturen opslaat op de schijfl 
Aangezien dit een heel proces Is en de ctedileurenadrninidratie u ileraard niet a Ileen de facturen van 
de Eurekaweek beh.indelt, duurt het m eestal ongeveer twee we ken na het versturen van de mail 
voordat de factuur beta aid wordt. Geef d it ook duidelijlc door aan parlijen, a angezlen sommlge 
(onwettelljk) verwacht en dat ze het geld binnen 7 of 10 dagen tegemoet kunnen zten. 

2.2 Debtte urenadmlnistralle 
De meeste inkornsten die je van andcre partljen (zowel profit als non-profit) ontvangt ga an via 
facture n. Om een pu tlj te factureren dien je een opdra cht tot ~cturatie plus ee n contra ct of and er 
bewijs te sturen naar debiteuren@lut.eur nl. Voor alle partijen kun Je hlervoor he t 'Templa te 
opdracht tot factur~tie' gebruiken, wat terug te vinden Is in mijn m apje, behalve a ls het om interne 
partljen gun die ook een rekening/WBS·e!ement bij de universiteit hebben. Hleronder valle n 
bljvoorbeeld het International Office en de UB, mur nfe t studlevere nlgingen. Om ' intern' te 
factureren die n Je name lljk he t 'Template interne doorbela sting' te gebruike n, en de1e aangevuld 
met een contract te sturen naar bove Mtaand e-mailadres. De debiteurenadministratie handelt de 
betaUngen van debiteuren verder af (lnclus!ef aanmanlngen en deurwaarders), je hebt hier ills 
pennlngmeesler van de EWCU verder niet veel mee te ma ken. 

2.3 'Kas' 
Omdat het super hand!g is om zo nu en dan je elgen betallncen te kunnen verrichten en kleinere 
lnkomsten te kunnen ontvangen, ra11d ik je ililn om een elgen zakelijke reke nlng te openen (blj de 

ING Oudedijk). Via een door Joop ondertekende opdracht tot betaling kun je een aantal duizend 
euro op je rekening laten storten. Zo rg dat Je een apute Excel fife bijhoudt voor deze girale 'kas', 
waarin je je lnkomsten en uitkomsten admlnl st reert. Deze kas dlen je 10 nu en dan te la ten 
controleren blj het hoofd van de ccediteurenadmirtistratie, Patricia Jellema. Zorg daarom datje a lle 
bonne n bewan t in een mapje/envelop welke je ten tijde van de controfe bij Patricia lnlevert. Zle 
'XHteltingen' In het mapje 'Kas van Cas' om een beetje een hnicht te krijgen wat voor dingen lk met 
de glrale rekening betaald heb. 

Verd er heb je ook ee n kas met cashge!d, welke zich in NZ ·07 bevindt. Als penningmeesterkrlJJ je 
hier de enige sleutel van. In prlndpe heh lk deze kas helema1I nlet1ebruikt, beha lve 11an het begin 
toen lk noe: ceen girale rekening had en nn het elnd, om cash wlsselgeld tljdens de Eurekaweek zelf 
van t e tran~potteren. Oe adminislratie van deie kas kun Je ook vlnden in 'Kastellingen'. 

3. Pennfngmeertenchap tljdens de Eurek.aweek 

Als Penningmeester ben je tljdens de Eurekaweek naast je progfammaonderdelen vooral 
\lerantwoordelljk voor het geld. Duh. Maar dit iseen wat 'lWaardere taak dan het mlsschlen lljkt. In 
verband me t de vele Internationals die veelal r,een debit ca rd hebben en wel gezellig bier wlllen 
drinken hebben we arge lopen jaar beslote n om de EWwederom niet geheel cashle ss te maken. Ons 
streven was we l om zo min mogelijk Ci sh te krijgen, aangezlen cashveel meer gedoe: oplevert dan 
betalingen via rekenlngen. Op elk evenement hadden we daartoe meestal slechts een cash 
oplaadpunt, en verde r alleen pin oplaadpunten. 

Denk dus na over manferen om 
dlt te vermlnderen, en denk het goed uitl lk ha d zelf een nrdig plan om mnndag e n ve rvolgens 
dagelijks de opbrengst t e storten bij de ING en het cashgeld van he! openingsfeest af te dragen aan 
feyenoo1d bij wijzevan voorsl'.:hot van de uitelndelijke belaling. Het storten is er echter complect bij 
lngeschoten omdat al mijn programmaonderdelen op maandag en dinsdag vlelen, waardoor ik 
slmpelwee,woemdagocht end pas tijd had om het geld te storten (aangezlen je ook het geld mo el 
tel!en atvorens fe het stort}. ldealiter zou je als penningmeester dus vooral prognmmaonderdelen 
op de la tere dagen van de Eurekaweek hebben, omdat er voornamelijk de eerste dagen het meeste 
wordt opgewaardeerd en je het dan dus he t drukst hebt. 

Verd er zal Je cashge!d geen enkele dag ktoppen met water In de kassa hoort t e tltten, en ul je 
vooral negatleve kasvetsl'.:hilten k1ijgen. Dit is heel normaal, omda t het zich al voordoet als lemand 
ecn bcdrag verkeerd aanslaat In de kassa. Houd de kasvenchilten wel in de gale n; als ze enorm 
groot zijn kan dit duiden op lemand d ie lnl'.:apabel Is en het hssasy~teem compleet niet sna pt, of dat 
er gejat wordt. 

4. Overig 

Dlt jaaris gebleken dater wederom te veel geld was, ondanks dat we aardlg gespendeerd hebben. 
Omdat dlt e lk jaar het geval schijnt te zijn wu ik ju11ie aanraden om, wals eerder al gezegd, In eerste 
instantie grote r te gaan de nllen. Een aantal lntroductlew eken In andere steden faat bijvoorbeeld e en 
tent bouwen of huren e en week lang een rote club af om alle a vondactiviteiten t e houden. 

zou je dus kunncn kijkcn nurwat andere mogelljkheden 1ljn, met in gedachte 
dat e r wnrschljnlljk vo ldoende geld is om onafhankelijkerdc localies en inwllingen van je avo nden 
te bepalen. 



Verder zou ik je aanraden om na te denken over ko$1enverl aglngen bij non·profit partijen. Er 1$ een 
hoop partljen dat graag mee doet en daitrvoor een voor hen hoog bed rag moet opbrengen, terwijl 
honde rd euro voor de Eurekaweek comple et niks ultmitakt. Je zou dus kunnen denken aitn een ninke 
kostenverlaging voo r non-profit partijen (va n bljvoorbeeld 2S%) or een soort prijsdimimlnatle 
verz1nnen, waarbiJ grotere partljen ah-hetzelMe betalen, maar je de klelnere partijen 
wel de kans bledt om mee te doen door ze Oink minder te laten betalen. He t I$ afgelopen jaar 
nametijk bij een aa ntal partljen voorgekome n da t ze nlet mee hebben kunnen do en omdat 100 euro 
voor een $land op de lnformallemarkt $impefweg te duurwas voor een beginnende verenfglng. 
Uiteindelijk draitil het er loch om dat de deelnemende studenten een totfe week met zoveel 
mogelljk lnteressante partijen be leven. 

Moch ten jultie verder met Payloglc, het lkketverkoopsysteem, in zee ga;1n, d.in moet je In het begin 
de bultuing maken om de servicekosten 

Ten slotte zou ik Je unu1den om de vergoedingen voor het avondeten bij studie-, sport- en 
studentenverenigingen te verhogen. Voor .p.p. krijgen de deelnemers toch net te va ak slecht of 
te weinig eten voorgeschoteld. Het verhogen naar bljvoorbeeld .of. zou at ee n aardtg 
verschil kunnen ma ken, mits je je dit kunt veroorloven. Hr:t Is dan echter wel de vrug of elke 
verenlglng dit bedng compleet ial besteden, dus wellicht dien je diln ook n.i te den ken over het 
conttoleren van bonnen of l.d. 

lk hoop da t lk met dit verslag je een beknopt !dee heh kunnen geven wat le ails pennlngmeester van 
de EWCU ongeveer te wachten st.iat e n wat je haule taken inhouden. Er ve randert elk jaar een 
hoop, dus wellJcht zijn sommige onderdelen van het versl ag nle t helemaal bruikbaar or relevant 
meer in de komende jaren. Uiteraard ku n je ml:': altijd belle n of mallen voor vra1en of aken waarbij 
ik je van dienst l:an zljnl Als lutste wil lk Je veel succes en pleilerwensen en wl1 ik je meedelen dat 
je werkel!jk w.iu een f;m t.istische huhgenoot hebt Sophie I 

Promotie & Deelnemers (Lisa) 

P1ylo1lc 
b1ckofflc.e 

~ 0900-72955442 NL 
frontofftce 
Function.el NL 
beheer Robert Kwo1kbl 

81765 
Pon EUR '" Zudlniten P;atrkk ten Bro•k• NL 
;111nm1kl'1n (Let op: wellkht is hij er 
EUR vol1end jn r niet mrer ,,_ 

tlJdel!Jkekrac.ht) 

ICT wultpltlt ~eri'.k!::d~ ~k@:i!;t,s;ur nl 8166Jke uiel NL 
(Etnt~1tijd proble em 
meldt npe r e-m.alltn 
d;anpubell~) 

Bulkm11l Rob v;an de n Bos NL 
Bri1fr1ctor '" Jtndin1l Cora Boele 
IBA Shouhelr:uo 

Shlrfe Accord NL 

fSE Andre Che una Tam He cheun t.amt,e e ~.eur,nl NL 

EUC Alu Whitcomb '"' eur.nl EN 
IBACsen SabalDoodkorte d Q:2d ko1te@eih~c.eu1.nt NL 
IBCoM 8re.nd<1 Gr;auhoff i:r•ihoff@Mhct.eur.nl 

( zw•ngtmh•psverlof) 
Ve rv•n&u Is H;ann;ah 
Odenlhil 
odenlh111t§le shcc.eur.nl 

~ 
A1@emeen 
DitJaar hebben wlj et opnleuwvoorgekozen om te werken met Payloglc. Onder het kopje 
altematlef kun Je vtnden wat lk van de samenwerklng vond. In februari heh ik contact opgenomen 
met de hackoffice van Paylogk. 

Evene ment .i an m.iken 
In februari heh lk, tijdem het eerste cont act, een e:vent laten aanma ken door Jasper va n Paylo1lc. Oit 
zodat lk via het backorfice.syste em In het e vent k.in en op tljd kan uitzoe ken hoe alles prede s weritt. 
Op dat moment moet Je al bepulde beslisslngen maken over hoe de deelnemers precles kunnen 



bet1len, etc. lk heh crvoor ce.koien om het event van 2015v1itwel1e:lljk un 2014 te maken. 
Vervol1ens heh ik in april nos een excel file lncevuld (2015-+ Lisa-+ Paylocic ~ 
Ewnementcecevens voor Paylogk) mf:l ertra cecevens. Wat lk dil]Hr heh veranderd Is 

Baskoffice iysteem 
Zodr1 fe vii http:l/bad:office.paylo1tc.n! lnlo1t hlj Paylogic(deze a egevens krlJg je In feb1u arl blj het 
eerstt contact), kom Je tetedn In het on line boickoffice systeem. Oit zlet er zo ult : 

Zooils Je tlet kun Je kiezen uit de kopjes: Dashboard, Beheren, M erchant en Rapporten. 
- Dashboard: dlt scherm gebrulkte Uc eJgenlijt nlet. 
- Beheren: Is belancrljk voordat de ve1koop slart. Hier kun Je lnforrnatle over het 

event ve1krtjcen. In Pfincipe wit PaylocJcde cecevens In ain de hand van Je Excel 
bt:stand (Evenemen1ce1evens voor Pilylock) en Hn de hand v;m correspondenlle:. 
Onder beheren vlnd Je de vo1&ende kopjes: 

• Verkooppunt: op welk• manleren kin de klant kurtjes butenen? In ons geval via dt: 
frontoffh::e. 

• Producten: we Ike hartJts kin de klant kopen? In ons gevalwmm dlt er d1ie, nameU)k een 
ticket lndusief ovemachtln1. lld:et e11duslef overnachtlng t:n Rotterdoimpas. Wij hebben dlt 

;;"lii"lli21ii800iiitlliid<iieitsjbejjsichjlkib'jj'I' Cjj•i''i'lliid.i4ijSOjitjikkjjjejjjtsllnjicljius11ejlf ovemachting ••••• 
• en 2350 t lcke.ts exdu\.ief 
overnachling. Oil Jnr hebben wif toestemming gebe-g•n om de prljs van de ticket s 2,50 
euro omhooc te doen, dus 85,00 euro voor een tld;e t Ind overn1chling en 65,00 euro voor 
een ticket exd. ovun•cht5n1. WIJ muUen hiu uhter 1een wfnst op, want de 2,50 euro 
werd hesteed un de duurdere pobhandjes met chip en betulpassen die deeln•mers 
kre1en hlJ de: registratie. Voor 10 euro kon de: deelnemer .. n Rotte rdam pas kopen. Dit 11 
onderdeel van de hes1t1Hn1 t:n Almh verstuurde de t·mtlls met codu nurde 
deelnemers. Modit dltjouw vt:rantwoordelijkh eid ll/n, kljk din vooral even In hnr stuk 
over Rotterdampas. 
Bllaalmethodes: opwtlke manlet kunnen deelnemers betalen? Dit waren zes opltes en lk 
zou 11nbevelen dit ook zo te houden. De e:nl1e problemtn met het het alen die ik htb 
trvaren waren dt: Griekse studtnten (bevroren reltenlncen door problemen met recertnc) 

en w11 mensen wa1rvan de credilcud werd 1ew~erd. Dt GrJeken hebik op een na· 
lnsthrljvin1enlijsl geplntst en de mensen met een gewel1erde credhcard stuurde ik door 
nur P1yloglcvla https·/kystomersc:rvice.paylogk.c9m/hc/tn.yshrtidcs/202198388 · 
~). 

VoorbHld: Je ku nt onderdit kopje vinden hoe de bestelmodu1e er voor de deelnemer ult 
llf!t. 
Vn1enlljst: welke gegevens wil je hehben van de deelnemers? OHe vragenlijst (ook wel het 
lnschrijfformulier) mnk }e telf. P1ylo1icdeed motUijk over het relt dat ik twee 
lnschrljffotmulieren hid (NL en EN), mur uitelndelijk hebbtn riJ het opgelost. Houd er dus 
rekenlng mee dat Je dlt ptoblum welfkht volgend jur ook hebt. Je kunt mijn 
lnKhrijfformulferen vinden onder 2015 ~ UH -} Paylo&k-+ lnschrijfformulier 2015 NVEN. u Tips vo01 het inschrijffo1mulit1: 

1. Begin hler op tljd meel Na een lljdje zle Je sterte lJts van alle opleldlngen die jf: 
moet toevoeaen en controleren. Je kunt alle opleldln1en van de EUR·webslte en 
uit he.t Accen btstand wat je hebt ce:m1akt haltn. Werk mt:t b~de, zodat Je nlet 
een studie over htt hoofd tleL 

2. EcOflometrks/Economks is een aparte studle. Oil valt dus niet onder 
Econometriu of [conom~. Deze was ik vergeten, eveneens als hel Mr. Ors. 
Pcoc1amma. Dlt hebben dedeelnemers dus blj 'overl&e opmerkincen' moettn 
lnvullen. Dit kost jt extra tljd met he t verwerlttn van de deelnemers, dus 
controleer Je lnschrljfformulier extra goed. Zorc ervoor dat Pavlogk; blj HBO 
gee n dropdown met EUR studies Int zlc:n. Oil hidden ze bij o ns niet gedun, 
waardoor lk veel mills van HBO studenten kreeg omdat hun studie hier nlet 
tussenstaal. 

3. De reden om mee tt: doen aan de Eu1d.awe:t:k lijkt mij niet heel relevanl, dus 
deze tou lk vo1&eM )Hr ook weg la ten ult de v1111:nlljsL 

4. Verwijder het BSN ult de Nedetlandse vraa•nlljst, want deze heb je nlet mter 
nodic voor Rolt•tdampas. 

5. Zorg ervoor dat dt Ntderlandse en Encelse vragenlijst even lang tlfn (voe& 
da1rom dit jau ook tuuenvoegsel toe op ht:t Encelse vroi1enformulier). Ab Je de 
hcellljst downlotdl (daarover later meer) stun de En1else resultaten meer nur 
rechts In de Excelrile. Hlerdoor moet je cellen nur links halen Ua dit moet echt 
pet deelnemer) om de resultaten op de Julstt plek te ktljgen. Als jt: dan een 
and ere vol1orde Hnhoudt of Je mo et c.eUen lnvoe1en omd•t 8SN en 
tussenvoeasel mlnen, kost dit SUPER veel tljd. Een YOOfbeekl van een otlglneel 
Payloglc bestand, Yind je in het mapje Payloak. Hopelljk snap je dan wat Uc 
bedoeJI 

6. Stuur Je formulie1en (en e-tkket) op t ijd n11r Pavlo&ic. Niel illes gaat in 1x 1oed, 
w;;1udoor dlt jaar dtvukoop v•n•f 1 mel In cevur kw•m. 

- M1rchant: de1e pagina heh ik zelf nlet gebruikt. 
- Rapporten; dit was mljn ravorlete pa1 lna, want hle r kun je J:len hoe veel mensen zlch hebben 

ln1es<h1t:ve:n e n hoe veel geld wlj hebben Cpiehuld (geef de Pennlngmee:ste.r daarom ook dt 
lnlonecevens)I Paylogic betult etns per maand uit, de: 2' woensdag van de maand, het duurt 
echter zo'n 10 dael"'n voord1t htt 1eld zkhthnr Is \1991 de Pennlncmeester. 

Als je op rapporten klikt, moet }e het event Eurekaweek 2016 onder evenementenrapportt n 
unklikke:n. Vervofgens zle je een OVf:rLk:ht met verk0<hte· en beschikbare kaarten, hoe vetl gekt 
er In totaal is opgeh1ald, realo waarde meeste kurten zljn verkocht, ratio man-v1ouw, elc. Links 



vind je 'vragenlijslen' en 'barcodes', Als je klikt op 'vr.iigenlijsten', download je dus het originele 
(hce!Jbesland met gegevens (toals eerder besproken onder vragenlljst). 

l"il Tip: de euste gegevPns dieje zlet zijn de gegevens van de beloler. Deze moetje nid 
... oonhoudPn, omdat het vulal goat om oudersl Setoll noor ruhrs en}e vindt de gegevens 

van de dee/nemer. 
Vervolgens download vfa 'barcodu' de barcodes die op het cHid:et staan. Oeze staan dus nog 
niet In het beslandjc 'vragentijsten' en moeten nog loegevoegd worden. Je krijgt ze nogal 
vreemd aangeleverd van Paylogic. Je kunt namelijk nlet di!' barcodes kopleren, omdat alle 
gegevens in 1 eel staan. Zie 2015 ? Lisa 7 Payloglc? Barcodes (voorbeeld bestand). Hoe krijg 
je die barcodes wel in 1 a pa rte eel? Seledeerde eerste r lj door op Ate klikken. Klik in het Excel 
be stand op he t kopje DATA 7 Tekst to columns? fixed width ?verschulf de lijnen lO dat je 
precles ee n column maakt va n de barcode 7 finish. Nu moet het als het goed lsgeluktzijn. lukt 
het nlet? Zoek dan even op interne:t, 10 heb lk het ook achterh aald. 

Tip: do\\/nlood de 13·Clj{etigt borcodes, anders komen zt niet overeen met het e·ticket. 
... Tip olgemeen: in het btstondje In mop 1015 ~ Oprtr:ht Leuke Doto 20JS kunfe zien hot 
... htl aonlol lnschrljvingt n per week vedltp de o{gt/op1m jaren. 

!:!Jill! 
Ook het m a ken va n het e· tkket kost aardl& wat tijd. lk heb zelf onze poster omgetoverd tot e·tlcket 
via Photoshop. le kunt de e-tkkets vfnden onder 2015---) Lin 7 Paylogic. lk heb ervoor gekozen de 
t icke ts a Ileen In het Engels te maken. Wa ar moet je e-licket precles aan voldoen en hoe kan lk dll 
koppelen aan het tickets? Hlervoor kun je een handleiding vfnden onder 2015 ? Lisa 7 Payloglc 7 
e-ticket_template. 
let op: de gegevens van dege ne die betaalt komt op het e·llcket le staan. Dit Is geen probleem, 
aangezlen wlj ook de gegevens hebben van de dee!nemer hebben. lk zou dit jaar de disclaimer nog 
opvalle nder ma ken, aange1len we wat tefefoontjes hebben gehad van verontruste ouders die 
dachten dat l ij Eureka·deefnemer wa ren ;). 

Restituties 
Alsje al het bovenstaande geregeld hebt, ben je klaar voor verkoopl WiJ lieten dit sta rten op 1 mei. 
Wat je merkt is dat wij veel memen hun tkket (meestal Ind. ovl!'rnachtlng) wllhen rul!en. Deelnemers 
konden tot 1 a ugust us hun t icket omruilen of retourneren. lk heb een briefing form lngevuld waarblj 
ik a!s enige persoon retournalles mocht doorvoeren. Belde/mallde de deelnemer naar Paylogic, 
werde n zljdoorverwezen naar mlj. Als ik een nleuwe retournatie blnnen kreeg, voe gde lk dit ticket 
toe fn een heel bestand (2015 ~ lmchrijvingen Eurekaweek ~ Annuleren en ruilen e·tkketl, 
mallde ik mijn toestemming naar Paylogic en lnstructies naar de deelnemer. lk kan Je aanraden zo'n 
bestand bij t e houden, zodat je iedere keer kunt controleren of de retournerlng al Is doorgevoerd. 
Als dit was gebeurd, kon je dlegene uitje gewone besland halen (zodat je geen dubbele personen 
he bt blj het omruilen van een ticket}. 

Als !em and iijn ticket wil omruile:n wordt de ge hele order geannulee rd blJ Paylogic. Het ticket en 
eventueel de Rotterdampas. Zlj moete n dus voor de deadJlne/uitverkocht een nfeuw ticket 
aanschaffen. Zlj krljgen het bed rag van de Rotterdampas ook terug. Oit is niet zo'n groot probleem 
a ls de codes nog nlet verstuurd zijn. Je Int dan de keuze aan de deelnemer om een nleuwe 
Rotterdampas aan te schaffen. Doen zij dit nlet, krijgen iij ook geen tode van ons om een 
Rotterdampu te verzilveren. Zij hebben immers nog geen code ontvange n en dus oak geen 
Rotterdam pas. Als de codes al wel verstuurd zljn, zouden we verlles kunnen draale n op 
Rotterdampn. Ze hebben namelijk al een Rotterdampas code ontvangen en krijgen hun 10 euro 
terug. Wat wlj de den blj een annulering: laat de deelnemer 10 euroovermaken na ar ons 
rekeningnummer en zodra wij dit binnen hebbe n, toes tern ming sturen naar Payloglc. Wat wlj deden 

bij mil en: laat deelnemer een een.t nleuw ticket + Rotterdam pas kopen en versluur dan je 
goedkeuring naar Payloglc. 

Alternatief 
Wij hebben zelf opnieuw gekozen voor Paylogic. Dit kwam omdat wij pas laat war.en samengestetd 
en t e weinig tijd hadden om eventueel naar een alternatlefte zoeken. Ab het goed Is worden jullle 
dit /aar eerder samengesteld, dus Is er voor jullie nog rulmte om te zoeken naar een alternatief. lk 
zou jullle dlt teker aanraden, aangezien ik achter alt es aan moest. Veel dingen w;Hen onduTdelijk 
vanult belde kanten, Wilt lnhleld dat som mige dingen dreigden foul te gaan of niet gebeurden. 
Wellicht komt het omdat ikgeen vaste contactpersoon had. lk we rd voor de Eureka week benaderd 
doorTicketscript. Zij zijn erg gelnteresseerd In een samenwerk~ng. Wat ik begreep van de sales 
manager is dat 1. Paylogic's moedetbedrijf- ls, 2. Je blj tld:etscript we\ een vaste 
event manager hebt. Je kunt het mailtje van Ticket script vinden in mijn mailbox onder Eurekaweek 
2015 > Promotie en Deelnemers >Thomas van Dijk van 28-08-2015. 

Ovenkht zendln11en 
Z1ndln1 Wot B1nodr1d(v1n) Dud!lne2015 Ultelndelljk 

versluurd 
1•undln1 Brlefnur - 8egelek1ende brlef ~n - 2-4aprlldHdNne 27mtle-mail 

inschrijven Hn de dtEWCU2015 acq_ulen tn1erna1ronals 
EUR - Brldvand e rector dnlli.werL 2JunlpostNL 

- Brfefvande - PoshlllkkenNL 
burcemeMler s1ude111en 

- Orietu!Uoldermet venenden op 19 

lnformatieoverde mel (dusop13 

Eurthwetk mel aneveren un 

- Sponsorma1erl1al SANDO). 

RK\/Vflyer - E·mallsvanaf mel 

2'Hndlnc Brlefnur - Bezeleldende brief - tjunldHdllnt l " ba1ch 21juli 
dl!tlnemersaan - lnhoudel~ke lnformat!t acqul 2'balch6 
d e EW - Sponsorma1eri1al - 16Junl(bat(h l) au1us1us 

- RKvVboekje - 31ju11(balch2) 3ebuch 

- 8au1uslus(b1tch 
31 
~ 

s• undlnc RKvVzending Etili:;ettenmetadre u e ntot Hoor ik van Loise 
dan toein1enhreven 
d u lnemers. 

4"undlnc Rtmlndermall!ng - Elgene·mall 29funldead 6ne 8fuM 
aan11let- - Eventueel banner acqul 
deelnemers EW sponsor 30/unl 

..-en.endin& 

s• Hndln1 Remfndermalling - Elcene-mall 20julldHd line 27juli 
aan nlet- - Eventueelbilnner acqul 
deelnemersEW sponsor 21fullverzendfng 



Btlrondu l!fltnnurnitt· 2 ii 3 avondtn btUl!'n l,s•wl'tk voor dt EW 4,S t n6augustus 
dulnl'ml'rsEW {Lolsewn1t 

stud enlenvertnlglngenom 
met ltbelltn) 

6•zend1n, lnformatleman La;ihttlnformaUe+ 27Ju11deadlin e 12augustus 
dttlntmersEW n nd1chtlpunten •<qui 

3i1ugustus 
vtrunding 

7•zend1n, Remlndum1!1/ng - Eigrne-mail 30Julldtadllne 7augustu$ 
.un n!tt~ - Eventueelbanner •cqul 
deelnrmersEW sponsor 31Juliverzrnding 

s•zendln1 Enquite Mall aan de derlntmers 1 week na d t EV/ 3l augustus 
i Chttt• f 

lk lal later dieper lniaan op de verschillende lendingen. Voorafgaand moet je nog wel een aantal 
dingen wetcn. Oat ul ikeerst behandele n: 

illfil 
Van function eel beheer (Robert )(wakkel) krijg je wekelijks een txt be stand met aanmeldingen aan de 
EUR. Deze lmporteer je In he t programma Access. Oh doe je door op 'external dat.i' - lekst file le 
klikken. Z!e hleronder omdrkeld: 

' Kie s het juiste bestand, klik op OK, klik op Advanced~ Specs, Eureka Import Specification. Op dez.e 
manierwo1dt hel be stand in de juiste kolommen geplutst (dit heeft Robert met mijn voorgaoger, 
Sule, gemaakt). Klik op OK, Keef het besta nd een naam en fini~h. Nu z.Un alte lnschrijviogen 
zkhtburt 
Alsje iedere week zo'n be~t;iind krijgt, heh je na ccn tijdje dubbe le mensen !Robert sluurt nlet de 
nieuwe·, maar tot;iial aantal inuhrijvingen). Robert hecft voor mil een bestand gema akt met 'unleke 
s1uden1e:n'. De me:nsen konden er dan nog wel dubbel in sta an, maar dan ;ii Ileen omdat ze zich voor 
me erdere studies hadden aaogem eld . Deze tabel heet 'Eureka' (zfe hler boven). 
Nad;iit je al!c unleke aanmeldlngen hebt vertaml!:ld, rnoet je studen1e:n gun filteren op NL en Engels. 
lk hl!:b hil!:r zo lang mee zitten puuelen, m;iiar ik kwam er niel uit en door tljdsgebrek heeft Robert 
mlj geho!pen, Mocht fe lets meer technlsch lnzkht en tljd hebben raad ik je aan het volgl!:nde ~tuk 
\Ian mlfn voorganger te l eu~n: 

•war voor hetfilttrtn btlangrijk Is, ~ijn dt studies. Elke studit hte/t un aporte codt. lk ht b daarvon 
un overzfchrje in mijn mopsroon (lruchtijvingtn - lijst studies voor inschrij/formulier} moordeze 
kunnen elk Joor veronderen en er kunnen ook andete studies bijkonum. Dit mod je dus evtn goed 
chukenl lk heb deze li}st gemookt doorfo access te kijktn noar het kopje swdietn dez.e ollemaol 
over te nemen. lk we et het, etn rot.wttkje ;} Verve/gens go j e jilttrtn door een query te mo ken. Dit is 
eigenlljk niels anders don een se/ectie von/e totoolbestond. Ooordot het een nfeuive tobe/ wordt, kon 
/e hier mokktlijk gegevtns ult holtn. fen que1y maokje doot bfj create - query design aon te klikken. 
le stltcteert don de tobtl die je wif gebruiktn (dus htt btstcmd die je nieuw htbt gemookt via het w 
bfl!stond} M klikt op odd. lP! ziet nu een klein tobellelje in buld. VetVolgenssleepje htt ste((erje 
hitrin noor de tobeldieje onderin ziet stoon (noor fitld}en daorna pfokfe uit dt bovenste tobel ook 
code no or het kopje field en dnn de tweede kc/om. Bij criteria kon je nu de end ts van de studies 
opgeven die je wilt stlecteren. VtrvoJgens kllk ft op view (stoat llnksboven) en don ktijg /e een qutt)' 
van mensen dit de gekozen codt htbben. lt kan deze queryeen noom rJP!Ven door op de query t e 

klikktn f'n met dt linker muisknop op 5oVe te klikktn. Klinkt best simpel toch OJ EM ondtre/unctie 
van access die ook trg hon dig is, is qutrywizord. Dit is eigtnll)'k etn 011dere monftr van htt moken 
van een qutt)', moor don op basis van hondlge data. Zokanje duplicaten eruit/iJteren oj uitzoebn 
wie er 'unmofched' 11)'n, dus wfe tr bljvoorbeeld nfet ln}e gemookte query stoon moor ivtl injt 
totoo/bestand dat/t van fvnctionttf bthttr hebt gekregen, lk vond dit ten hondige/unc:tle, moor 
ben erlottr ochter gekomen dot het ook hul mokk'tlljk Is om P!J<ct/ re gebruiken om duplico:en te 
filteren. Duplicofen krijgjeols mensen zich inrchrijven voormttrdtrt sludits. Je wilt don notuurfijk 
niet dot ze ook 2 keer post onlvongen. Moor doorover srroks mefl!r/ Ab lootstfl! ls het ook hondig om 
te wet en hoeje de gegevens kon verkrifgen van bepoolde J ludent nummers. Met de verschillende 
studies met 1vie ik CJfsproktn hod, had ik ofgtsprohn dot ik de studtntnummers zou ootvongen. lo 
kon j.k de odresgttgevMsfilteren uit hP!t occe55bfl!stond en kreeg lk o/le gegevens in hetzel/dt /ormat. 
Alsje srudenrnummers hebt en meer gegevtns van deze mtnstn uit het totoolbtstond wHt filteren, 
moetjt de studentnummers ee1st In een excel bestond zet!tn en dit bestond opsfoon. Vervolgens 
importeer je dit exctl btstond via external data -excel woarnoje hetbestond sefecteert. Vtrvolgens 
klikje studs op next en get/ je htt bestond weer ten noom. 2 belongrijke dingen: (l) ols de eerstt 
rttgttl vanje excelbeJtond het woord 'studentnummer' is, kliJ:je In htt dtrdt scherm 'first row 
conto!ns head co/umru' oOll en {2} olsje nlet wilt dot de studentnummers genummerd wotden, vink 
je in het vierde scht1m 'no primof)' kty' oon. Ve1volgens krijgje dus een bestond waorin de 
studtntnummers stoan. Dtze konje nu kopptfen oonje totoalbesfoncl om cit gegevens van dete 
menstn te vetk.tijgen. Dir doe je door op create - query design te kfikktn. Vtrvofgens selecteer je het 
totoo/bestond (het txt bestond dot ft via /unctioneel beheer hebt gekrfl!gtn M httbt opgeslagen) en 
klikje op odd, hetulfdt doeje mtt het besfondvan studenrnummers dot}e hebt oange_mook. t. Om de 
gegevens tt ve1krijgen, moetje dt studtntnummers uit beidt bestonden oon tlkc10r linken. Dit doe.le 
door het ivoordje slvdentnummer te SP!fecteten en te slepen nnar httt ondere woordje 
SIUdtntnummer. Zo ontstoor er ten lljntje wssen de twee. Vtrvo/gens sletpje het sttrretjt ult het 
totoolbestond noar htt kopje field en se/ecteer /e weer view of run. Don krijg je een mooi 
ovenichtje• . 

Condusie Is dus : het Is een erK moeilljk programma. Je ku nt ervoor kielen hetgo ed uit te zoeken en 
het zclr do en of het door Robert laten doe:n {hlJ heefl het letterlijk binnen S minuten voor je 
gedaan}. 

SANDO 
We werken slnds vorig fur met SA NOD. Dlt is vorlg· en dlt jaar coed bevallttn en is een stuk 
goedkoper diln PostNt. Wat moet je doen om vi a SANDO te: 1,1ersturen? 

1. Een grate hoevcelheid pakketjes versturen. Je cobo·kaartjes kun Je bljYoorbeeld g:ewoon via 
PostNl versturen op de uni. 

2. Je meet de iend fng eerst aanmekfen via de uni. Ze doen er echtet heel makkelijk. over bij de 
post. Je kunt dlt versturen naar Patrldt en de afdeling: Post & loKistiek (zie contactpersonen). 
SANDO ha alt de pakketjes a Ileen op dinsdag en donderd ag op. Houd hler rekenlng mee In Je 
planning. 

3, Zodra je dit gedaan hebt, meld je de zending ook a an bij SANDO. Oit doe jc via 
orderverwerklng@sandd. n!. Je laat ze we:ten hoeveel pakketjes fe gaat versturen, het 
gewicht van het p;ikketje, de d;iitum w;i;iirop ze het moeten ophalen, het ophaaladres en de 
adres~en waar het heen moet. Oil laatste moet omgezet Worden van een Excel be stand nur 
tict be stand. Hieronder vind je de instructies d;iiarvoor: 
Stap 1: Open he:t Excel btstand 
Opsla an als: Unlcodetekst 
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Dit zorgt voor een Ju isle eldensie. Dit werkt voor bestanden tot ongeveer 20MB. 
4. Je- krijgt van SAN DD e en nleuw txt be~tand teruc, welke Je lmpotteert In Excel. Sia deze op, 

want dei e hl'!b Je nodig voor je etlketten. De regel Is dat de l11nge code (SO_SNOCOOE) die In 
het bestand staat op 1 regel In het etikct moet komen te st;1an. De rest v;m de gegevens 
maii: aUemaal op e lkaar ii:epropt worden. Oit Is eek wel no dig, a ange zien je etiketten vrij klein 
zijn. Je kunt dus werken met een klein lettertype lik gebruikte calibri grootte 8). 

5. De pakketjes moelen ge sorteerd worden aangeleverd In rolkarren (haal d ie blj de afdeling 
Post). Je moe t bundels ma ken aan de hand van de nummersop de labels: 
(Voo rbeeld: 2015 > Usa > Z~md!ngen >SANDO> Adressen Nl_SANDO) 
SO_VOLGNR: is het pakketjesnummer 1-7000 bijv. 
SD_BUNOEL: • is het la atste pakketje van de bundel. 
SO_BUNDNR: Is he t numme r van de bunde l. 
Je maakt van alle pakkeljesdie ho ren bij de bundel een stapel tot je een • tegenkoml op het 
eliket (het eerste pakketje van de bundel bovenop: bijv. 1 bovenop t/m 10 onderop) en 

maakt hier een bundel van door twee elastieken te kruisen. Tip: leg de bundels van hoog 
naar laag In de gang, zodat je het later makkelijker kan teru1 vlnden. 

6. Vet'llolgens mag je de bundels nlet lo .sin de ro lkar leggen, maar moet dit In dozen als een 
'slang' in de rolkar gelegd worden: 

cmJ 
~ 

Je begint dus met doos A, vervolgens B, dan C, naar Oen legt weer een doos op doos A to t 
de rolkar helemaal vol staat. Vereeet nlet de pakketjesnummers op de dozen te schrijven, 
deze motten er ook op staan. Je beglnt In d e 101kar met het laagste geta l ( l t/m S bljv.). 

7. Vergeet nlet om je contactgegevens door te geven aan SANDO. zodat le Jou bcllen met 
11r•gen. 

~ 
Voor de t ending moet Je etiketten kunnen maken. lk heb ill eerder bij hct kopje SA NO D uitgelegd 
wat de bedoeling precies is, maar hoe je etiketten kunt maken komt nu a an bod: 

1. OpenWord 
2. Klik op mail/ng1-
3. Kllk op '"start Mall Merge .. 
4. Kllk op "lilhel.s• 
5. Voer in welke labels (a11ery zweckform, 3479) 
6. Klikop ·select recipients" 
7. Klikop "me an existinc li st • 
8. Kies de lijst die je wll 
9. Kies de g1oep die je wil 
10. Nu sta;it er eigenlijk neg n1ks, name!ijk « Next Record>> 
11. Nu klik je op "Insert Merge Fieldw 
12. Hier kan je aange11en wat je van de lijst waarop je label wil hebbe n. Je kliktdus bovenaan de 

naam/partij. Oan ldik fe enter zodatje op de regel erond er het a dres un kan klikken etc etc. 
13. Het zh:t er dan bl)voorbeeld als volgt ult: 

<<Nu m>> 
«Adre s» 
<<Postcode>> <<5tad>> 

14. Vervolgens klik je op "update l;abels•. Nu zljn alle f;abels op dine manier gem•akt. 
15. Klik op "preview results" om le zien of he t dudwerkelijk klopt. 
16. Print vervolgens de labels uit door helemaa l rechts te klikken. Je mo et dit wel doen terwijl hij 

op "preview results" stut. 

~ 
Vo ordat je beglnt aan een zendlng me et Je met een aantal din.ge n rekenlng houden: 
1. Het ultprinten van de tcndfng kost vei!l tijd. He l uitprinten van 250 vellen duurt 10 minuten (en 

is precies hoe veel in 1 lade past). De inkt gaat nogal regelmatig op en de printer gaat oak heel 

L 



vaak stuk, Begin daarom ruim op tijd, zodat Je de inpakkers van de vcrcnig!nge n In led er gev.i l 

ieh kan la le n doen. 
2. Meld een probleem met de printen z.s.m. via de ICT. De lnkt vuHen ze in principe vrijwel gelljk 

blj, maar duurt dit Janger d an een uur, even mailen en bcllen . 
3. La.tje brieven controleren door de voorzitter en/of iemand die de Engclsc taal goed beheerst. 
4. Vr;aag ;iian GreenEUR orje hun kamer mag lenen voor hel lnpakken van de te nding . 

S. Zorg voot voldoende papier en envelop pen I 
6. Gebruik in alle mails en brieven een d~sdalmer, lk heh deze dlsdalmer gehad van onze afdellng 

(005 via Coco Bogers), dus deze kloptl 

Eerrte nnding: brief nur fnsc hrllvers EUR 
- Begeleidende brief van de EWCU 2016 

- Briefvan de rector 
- Brief van de burcemeeste:r 
- Or ieluikfolder met lnformali!': over de Eurekaweek 

- Sponsormaterlaal 

- RKvVffyer 
Deze zendlng is het grooht van allc zendingen (7000 NL pakketjes). Wijhebben twee doigen hulp 
gehad van de verenigingen, maar dit bleek onvoldoende, Je commlssle zal ook mee moeten he1pen, 
dus maak op tljd een rooster aan de hand van hun beschikbaarheld, 61j deie iendlng moet je een 
goed onderscheid maken tussen studies. Er zijn afspraken gemiakt met bepaalde (lnternatkmale) 

studies. 

Bil de Internationale studies moeten de studentert eerst door een selecUe heen, waarna zijeen 'offer 
moeten accepteren'. Je krljet de geeevens van deze (aangenomen) studenten vi a de 
studies/faculleiten Hlf. lk heb dit jur met ledereen afgesproken dat zij half juni de gegevens van de 
nieuwe studenten kunnen unleveren. Rond hal f Junl zljn de meeste stu denten gekozen en hebhen 
zij laten weten of zij lneaan op het aanbod. Op deze manlerkun je veel gerkhter promoten. lk heb 
met ledereen afgesproken dat wij de e·mailadressen van de offer accepted·studenten willen 
ontvangen. Bij het versturen van de post moet Jedeze studies dus niet meenemen. Nog el!!n 
opmerklng voordat ik verder In ga op de studle.s: de lnt ernatlonafe studies den ken dill ilj heel erg 
bl!! langtijk zijn en dl!!nken dillje niets anders te doen hebt dan hun studenten. Houd dit allijd In je 
;1chterhoofd als Je met te samenwerkt, dan ga je jeer ook niet aan irrlteren haha O. 

JM 
Je hebt contact metShouhe Kuo en Shirley Accord. In ipril heb lk een afspr.uk met ze gemaakt, 
w aarblj wlj hebben besproken hoe zlj de samenwerking hel il fgelopen jaar vonden gaan en wanneer 
zij de gege\lens kunnen aanleveren. Het zijn hele vriendelijke dames, die ook de gegevl!!ns op tijd 
hebhen ailngeleverd, Ooor hen hen !k echtl!!r wel gaan twijfelen ofwi j post moeten sturen nur het 
buUenland. Zij dringen hier nogal op ailn. Uiteindelijk heh lk ervoor gl!!kozen dit niet te doen, omdat 
veel post naar het buitenland niet aankomt en de kosten heel erg hoog tlJn, 

ill 
Blj de BE heh je contact met Andre Cheung Tam He l!!n Hauy Post. Wat de ESE anders mail kl dan de 
reu, Is dat zlj zowl!!I Nl!!derlandse+ als Internationale studies hebben. lk heh hler rekenlnc mee 
gehouden met de selectie In Access. Naarde studenten van Nederlandse ESE studies, kun je gewoon 
een pakketje versturen (lndusief d!sclalm l!!r). Ha tr juni krl!l!!g ik va n Hairy de e-mililoidresscn van de 
Internationale sludenten, dus mooi op tijdl 

IBACs en IBCoM 
Deze heb ik umenge\loegd, omdat Suze vorig Jaar met deze studies een geumenlijke afspraak had 

gemaakt . Je hebt conlilCt met Sabai Ooodkorte en Hannah Odentha1. Met llannah heb ik nooit een 
afspraak kunnl!!n ma ken. Met Soibaiheb ik wel een afspraak kunnen maken. In principe was de 
samenwerklng met Sabal prim a, 

--
ll!i; 
Bij EUC hebje contact met Alex Whitcomb .•••••••••••••• 
••••• Het Is nlet gelukteen afspraak met hem te maken, dus wlj haddl!!n uitslultl!!nd 
contact per e+mail. Hij stood er op dat in onze correspondentle 
ook de lotto-week van de EUC zelf werd gepromoot. lk heh daarop geieageerd dat veel facul tei len 
een elgl!!n lntro·wtek hebben, maar dat ik ze of allerilaal of geen een kan promoten. Als ik een 
uitzondering maak. moet lk l l!!dere ln lroweek promoten en dat willen wij natuurlijk nle t. 

Qill!g 
Vrijwel alle ll!!nd!ngl!!n wotdl!!n In batches verstuurd. Bij deze zending bestond de eeiste batch uit alle 
postpakketjes nur Nederlandse studenten. lk heh er voor gekozen om 7000 pakketjes te laten 
inpakken, waarva n we er 6303 hebben verstuurd In de eerste batch. Oe tweede batch Wi1Sde 
Engelse e-mail'" werd ventuurd naa r: 

Studl!!nten die In Nederland wonen, maar een Int ernationale studie gaan vole;en; 
Alie studenten die in het bultcn land wonen, maar nlet vallen onder de bovengenoemde studies 
( bijv. mensen uit Cura~ao, mensen met een Nederlandsl!! naUonalitl!!lt In hl!!t buitenland, etc.); 
De e·mailadres~en die je hebt gehad van de bovenstat1nde studies/facu!tellen. 

Het fil teren v;1n stu denten doe je vt1nuit je 'Eureka' access be stand wat Je ielf/samen ml!!t Robert 
hebt gemaakt. Waar ik enorm mee worstelde was dat lk studenten ging filteren op studie, maar zlj 
zich voor meerde1e studies hebben lngtschrevtn. Het kan 1ijn dat hler een 've rboden' studle tussen 
zat, waar naar gemalld moe~t word en. lk heb dit probleem ultgeli!'gd aan Robett en hij heeft een 
goed bestand kunnen makl!!n (wat moet ik toch zonder die moin ;)). Mljn voorganger heeft dit 



uite raard we\ zeff gedaan, hierblj h0tar uitleg: 

" /k heb hiervorx eerst een query gemool<t mf!'t deze verboden studies. Vuvolgens heb ik oJ/e 

studentnummets hietvari gekopleetd noor een excel file. Vervofgens heb ik In dillel/de excel file. onder 
deze srudentnummers olle studentnummers geplokt uit het totoolbestandvon inschrijvingen. Daorno 
heb ik de knop 'temove duplicates' gebruikt (data - remove duplicates). Belangrijk is dotje wet 
onlhoud wonneer deze tweede reek$ met ol/e studentnummers begint, dusje zou een open regel 
kunnen gebrulken o/het eerste studentnumml!f dikdrukken. Wot deu/unctie doet, 11 uit het 

totoo/bestond oon studetanummets de studentnumme1sfilte1en van de ve1boden studies. Het is dus 
belangfijk dotje weet wonneer het be stand van offe studentnumme1s begint, omdatje. die 

swdentnummers nodig hebt. Hferuit zljn nomelij/c de studentnummers gefilterd dieje er boven hod 
staan, dus die van de vetboden studies. Vervolgens konje dit nieuwe, gefiltetde bestond opslaon in 
een nleuw excel file en dft vervolgen1 weer importe1en lnAcceu om de odttsgegevens te vetkrljgen, 

fen beetje een omslachtige monier die lngewikkeld klfnkt, moat hoe voicer f t filtett, hoe mokkelijker 
liet WOfdt Access hee/t oak ten /Hterfunctie (remove duplkotn} moor ik vond dat lastigtr werken, 
omdotfe moef/ijk duplicates kan w:rwijdtren ols mensen m r:erder e studies hebben opgegeven. Alsje 
via excel filtert, .stuur fe du.s mens en die zirh hebbtn ingeschrevtn voor een van de vetboden studies 
he/emoa/ geen bericht, oak al hebben ze zichmisschien we/ opgegeven voor een ondere stud/e. MJjn 

project/eider wifde dit, dus vondaot dot we deu monle.t hebben gtkozen. Bovendfen haddr:n we 
anders al helemool nlet genoeg pokketjes gehod ;} 

Nuheb je dus een totaolbeJtond zonder sfudenten die zich hebben opgegeven voor een ve1boden 
sfudie. Maarje moet natuurlijk oak nag selecteren op fngelstolig/Nederlondstalig. Dit kan}e In 

ocuss doen door op hel vokie swdie te klikkr:n en don de studies te sr:/ecteren dieje wlft, dus 
bijvoarbeefd de Cngtlse studies. Nu maok je dus geen nieuwe query aon, moat 'hide' je eigt nlijk een 
der:I van de dolo. Alsje deze fngelse .studies hebt ge.setecteerd(en het zijn er echt veel; :io'n 40050}, 
moetje ooknog kljken o/mensen in Nederland woo en of niet. Hie1bijkan je ook .selecteren op land 
en don de 'blanks' aonkl ikken. Vetvolgens hebjeje Engelse odreuenbestond. Ditttlfde doeje voot de 

Nederlandse stud{es (oak wee1 selecteren op fond; .sommfge m t nsen wonen in Sutinomel). Wei 
bl'longrijk om een ovenlchtje te houden van de mensen dleje di.JS wet le.ts wilt sluren, moor gun 
post omdat ze in her buitenlond wooen; ft zou deze moilodressen in een a port excel file kunnen 
opslaon." 

Tweede zendlng: lnfonnatle. pa kket deelnemers Eur r:kawr:ek 
- Begeleldende brief 
- lnhoudelijke informatie 

- Sponsormateriaal 
- RKvV boekje 
Dele zendlng Is een stuk m<tkkelijker l Je kunt alle gegevens v<t n de studenten vinden via de Pa vtogic 
batkoffice. We hebben in totaal 1950 pakke tjes ventuurd in twee batche s (zle uh em a), waarna wif 
nog een la atste Engelse informatiemail hebben gestuurd voor de lutste inschripojngen. lk vroeg op 
de dag van bezorging van de pakketje s, een bulkmail voor de Internationale studenten aan, zodat 2ij 
op dezelrde dag het Engelse lnformatiepakketje ontvingen. 
Blj deze zendlng is het opnieuw belangrijk om goed te filteren. Gelukkig is het filteren in Excel vrij 
makkelljk. Je kunt -zoeken op lrnd (fn het geva l van de pakketjes NL} en kljken of iemand Nederlands 
spreekt. Degene die overbtijven kun je een pakketje \lersturen en de rest een e-mall. 
fen voorbeeld van de brief kun je vlnden In mljn m0tp. lk heb de voorste pagin<t op EUR·papief 
uitgeprint en de re st op no rmul A4·papier. Wat blj dee lnemen \IOOr\lerwnring zorgde is het 
polsbandje. Zij snapten nlet dat zij het polsbandje piH kregen bij de Ooelen. Wellicht een tip om dit 
(nog) duidelijlce r in jouw briefte vermelden. 

O@rde r@ndlng: RKvV 2endln1 
Sptt l!! k met lnterne Betrekklngen afwanneer de RKvV de etiketten wil ontvangen. Op de dag zelf kijk 
je naar de inschrijvingen en filler je opnieuw op NL en vervolgensop Nederl andstallg. Sia deze file 
op, print de labels uit en geef ze af bij de RKvV. 

Vlerde vl!fdl!!: en zevMde Zl!!:ndlng: remlnde rmaillng!s) 
- Eigen e-mail 
- Eventueel banner sponsor 
Een remlnderm0tll .stuur Jc 0t~n de studenten uit je 'Eureka' file, die zich nog niet ingeschreven 
hebben voor de Eurehweek. Je moet dus de e·mailadressen uit je 'Eureka' file exporteren naar 
Extel, vervolgens plak je di" e-mailadrenen van de fnschrijvers In het Excel bes land en hul je via 
'remove duplicates' de dubbele adteuen er ult (oe fen hi er even mee, dan komt het goedl). Oe 
eerste re mindermall is op 8 Jul! versluurd, de tweede remlndermall op 27 juli en de derde op 7 
augustus. Je kunt \loorbeelden van de remlndermailsvinden in mljn m0tpj<!. 
NB: d<! bedrijven mo est en b<tnners afleveren van 728 x 90 pixels(• hyper link). Oit zorgt voor een 
mooie mail l.p.v. banners van verschillende eroottes. 

BeJrondes: 
Met de belrondes probe er je de laatste inschrijvingen bin nen te halen. Wij hebben deze daarom op 
4, 5 en 6 augustus laten plaatsvinden. Je werkt hierbijsamen me t de lntern e Betrekkingen, 
aangezien de vere niglngen hlerbij belrokke n zljn. Loise hedl aangevraagd of wij de telefoons in het 
E-gebouw mochten gebrulken (waar het ESSC zit). Oit mocht, In ruil voor prom o van de campagne 
van OOS. Vervolgens mo et je m1tuurlijk welweten wie je moet belt en. lk heb een lij\t met 
lnschrljvlngen aan Function eel Deheer (Rick Stil) doo rgegeven en hlj heeft de inschrijvingen er vi a 
Studielink bij gepakt. Vervolgens hee ft hij een lljst gemaakt met mensen die zich nog nlet hadden 
ingeuhreven, maar wel vergevordetd aa n de EUR lnge schreven stonden (opnieuw effectief 
promoten g,). Muk van levoren een be\sctlpt (zle mljn map) en maak evenlueel een lijstje met veC?I 
geslelde vr0tgen (m~ster, wanneer, kosten, etc.). De verC?nigingen hebben twee dagen (4 en 5 
augustus) gebeld en de commissie heeft op de laatste dag de overgebleven nummen gebeld. 

Zesde zen dlng: lnformatlemall aan deelnemers Eurekaweek 
l aatste informatie + aandachispunten 
Oeze e-mall stuur je naar de deelnemC?rS <tan de Eurekaweek. Hierin leg je de laatste dingen uit of wit 
je bep aald e aandachtspunten aankaarten. Oit jaar hadden wlj C?en opC?ning die drie ma al pl<tatwond. 
Wij haddl!n daarom besloten om de registratie op verschillende tijdslippen te doen en de tijd van 
regi\tralie te vermelden In de e-m a11. lk he b hlervoorde deelnemen gefilterd op stud le {dos 3 h eel 
lijsten voor butkm ail) en de tljd aangepa st In de malls. Deie malling Is op 12 augustus versluurd. 
Proheer deie er zo vroeg mogelijk ult t e doen, zodat je dat maar achter de rug hebtl 

Achtste zend rne: engue te 
Na de Eurekaweek heb Je totaal geen zln meer In een zending. maar helaas moet de enquile 
verstuurd worden en Is dat jouw ve.ran1woordelijkhekt Je kunl vfa WW\Y.lhesistools.com lnlognaam: 
eureka@oos.eur.nl en w0tchtwoord: eurek<t2013, een niC?uwe enquete miiken of de resulla len van 
de dgelopen ja ren belcljken . Oit r0t ad ik je zcker a anl Maak een Nederlandse · en [ ngelse ve rsie van 
de cnquele en een e-mail waarin je verwij~t naar de enquete. lk heb maar ee n begel eidende e -rnail 
gemnkt met ee n Nederlandse en f ngelse te ksl ( for Engllsh see below). 

Reslstratle 
Een va st programmaonderdeel van Promotie en Oeelnemers is de regimatie op maandagochlend. 
De registntie hoef je pu op hel lutsle moment te regelf!'n. lk he n een miand van tcvoren 



begonnen. Wat je als eerst mo et doen is een ba!i~indeling maken. Olt heb ik 1edaan aan de hand 
van het gu chat ;untal dcelncmers per studle. 011 he h lk ui tgerl!kend (in Excel) aan de hand van de 
inschrijvingen op d;tl momtml en het tot u l van vorig fur (overzkhl vind Je In 2015 >Lisa> 
Regldrat ie > Zaalindeling door vergelijking deelnemers 2015 en 2014). Omdat wlj drie openlngen 
had den In drill!: ia len, heh lk de balie·indeling gemaakt aan de hand van de volgende punten: 

• Aantal verwachtle dio:elnemers; 
• Ne derlandse-/fngelse sludie; 

Hoeveelheld personen die In een zaal passen. 

De lndellnc za1 er uitelndelijk als het volgt uit : 

GroteZaill: 
Oalie 1: AON, Geschledenls, Ctlmlnologle, Wljsbegeerte en HBO 

AC£: 3 personen 
Batie 2: Bestuuakunde, Pedago.11lsche Wetenschappen, P.sychologle, Sodologle 

Cedo Null!: 3 personen 
Balie 3: Geneeskunde en Nanobiologie (2 computen) 

MFVR: 4 p1monen 
FBMG: 1 persoon 

Daire 4: Bedrljfskunde (2 computers) 
STAR: 5 personen 

Balie 5: Economie en Bedrijfseconomie 
EFR: 3 personen 

Bal e 6: Fisute economie, Fiscaal retht, Rechtsgeleerdheid en BMG 
JFR: 2 persone n 
FBMG: 2 pe rsonen 

Jurrfaanse Zaal (Ene,else opening): 
Daile 7: Econometrie en Mr. Ors. Programma Economie en Rechten 

FAECTOR: 2 personen 
In Duplo: 2 personen 

Balie 8: IBA (2 computers) 
FAECTOR: 3 personen 

Willem Burger Zaal (Engelse opening) 
Balle 9: !BA (2 computers) 

STAR: 5 persone n 
Balie 10; IBACs e n IBCoM 

ACE: 2 peuonen 
Balle 11: International Bachelor in Psychology and Interna tional Bachelor History and EUC 

Ce do Nul!i: 3 personen 
ACE: 1 peuoon 

Ba lie12: IBEB and Econometrks/Economics 
EFR: 4 personen 

Nadat de balie·lndcllng bcke nd was, heh lk spandoeken besteld. lk heh een overzkht 1e maakt met 
we Ike bannen wij no.11 hadden en we lke e r besteld moetenworden (2015 >Lisa > Reglstratle > 
Spandoeken bestellen). Je hebt niet a Ileen banners nodig voor de registratie, maar ook de hele week 
door. Bespreek daa rom eve n met Je commiuiegenoten of zij nog banners no dig hebben. Let op: op 

sommige banners (oak op de grole banner) St.lilt de studlenum niet correct. Controleer dit nog 
even en kijk of je hier een nie uwe banner voor moet besteUen (als je dezelfde lndel!ng aa nhoudt). 

Het afgelopen jaar bevonden de ball es zlch op de begane grond. Dit jaar heeft de doelen besloten op 
de begane grond tribunes te plaat.sen. Wij wa ren daarom genoodzaakt de studie-balies naar de ring 
op de eerste verd!eplng te\lerplu 1sen. Op de begane grand was nog wel ruimte voor de bagage 
balies (3x) en het service point. Om te verduidelljken WHr de baUeszlch bevonden, heh lk een 
banner van 650 x 200 cm la ten maken {opgemeten In de Ooehm) . lk heb de trappen a ls unduldpunl 
genomen en de ze lngedeeld per studie, zod.lt de doorstroom wat makkelijker zal verlopen. Op de 
dag zelf stonden de trewers voor de~e banner om de men sen te help en met he:t vinden van de balie. 
Hif"tonder het voorbeeld (er missen 2 studies op deze banner, mochlje hem nog wlllen gebrulken): 

t 
St=Z°~l\t 
La~•.,,."""'°"" 

Voor de lndellng va n de Doelen, verwijs ik je naar 2015 > lis.1 > Registr.Jtie >Plan reglstratie , 

Omdat er drle openingen wuen, hebben we e r voorgekozen de registratievan de Z.llen over 
verschil!ende tijdstippen te versprelden: 

Engelse Z.lal: 08:00-09:30 uur 
Jurr!aanse Z.lal: 08:30 - 09:50 uur 
Ne derlandse zaal: 08:30- 10:10 uur 

WiJ hebben per e -mall het lijdslip doorgegeven aan de deelnemers. Dit zorgde voor fl!ts minder 
drukle tijdl!'nS di!: reglslrat!e. Helaas was er iets mis met het bandjessysteem, waa rdoor ereen lange 
rij ontstond blj het service point. Wellicht moetje overwegen volgend jaar nlet meer met elektrische 
bandjes te werken of met een a ndere partij umen te werh :n, Het heeft veel voordelen, m.lar ook 
nadelen en het kost je enorm veel tijd. Kijk Hmen met de voorzilter or je dit nog wel zou willen. 

Groepsindel!ng 
N.ldat dit altemul is gcrege ld, moet Je de groepslndellog maken. Kijk voord at Je begi nt naar het 
totaal aan lal groepjes van 2015, de hoeveelheid groepjes per stud le en hoe vel!'I meosen In een 
groe pje zaten. De dat.1 die je gebruikt is het Excel best;md d<1t je via Pa.ylog!cdownloa.dt en je voegt 
de ba rcodes (13 cljfers) daar aan toe, Werk vanuit Un besland en 'hide' bepaalde studies, wanneer 
je ze niet no dig hebt. lk heb e rvoor gekoien de groepslndel1ng te ma ken toen de Eurekaweek 
uitverko cht was (zondag 9 augustu s). Je kunt er ook voor klezen hler eerder mee te beglnnen, maar 
ik vond dit zelf fijner. Wat erg van belang is, is je samenwcrking mel lnleme Betrekklngen en 
Vrijwilligets & Logistiek. lnteme Betrekkingen mnkt de ect·lnde Hng a an de hand van je 
groepslndel!ng ( zlJ wacht op Jou, dus probeer he t z.s.m. af te krijgen) en Vrijwllligers & logisti ek 
moe t een gidsenbut.Jnd af hebbe n. Helaas \II.ls dezl!': vorig fur niet op tijd .lf, waudoor ik moest 
wathten met het vormen van de groepjes (e n lnlerne Betrekkingen du~ ook), Maak hier goe de 
afspraken over. 



De groep~indeling heb ik gem a a kt aan de hand van deze factoren: 
M•n/vrouw·verhouding 
leeftijd 
Allergleen/vege tarlsch 
lld1amelijke beperklng 
Aantal gldsen wat wij hadden per studie (grootte van het groepje Is daar van afhankelijk) 

Bij de groepsindl'ling heb ik pl'r studie gekeken naar het aant al minderjarlgen, lk hl'b uitgerekend 
hoe veel minderjarigen er in een groepje moesten zitten en ze met, ten minste, twee peuonen per 
groepje geplaahl. Dit geldt ook voor de studies waar de man/vrouw-verhouding heel schl'ef is. 
In r:en apart br:standje hi rid ik blJ wat het groepsnummr:r was, ho r:vee l men sen er totaa l In zlttr:n, 
hoe de man/vrouw-verhouding is en of e r nog allergieen, vega's oflkhamelijkl? beperklngen waren, 
Op die manler heb Jewat meer overzicht. Dit bestandje vind je onder 2015 > Lisa> lnschrijvingen 
Eurekaweek > Groepsinde!ing > Groepsindeling en verdeling 2015. 
Ondanks dat wij uitvr:rkocht waren, had den wlj toch wat na-lnschrijvlnge n. Oil kwam door de 
Grlekse ba nken-cris!s en wr:gens bljzondere oms1andigheden van de deelnr:mets. Oeze d r:r:lnemr:rs 
beta!en ush bij de (a p;ute) ba!ie op maandagochtend. Zij word en daar t er plekke lngedccld In cen 
gro@pje met de mimte d@elnemers van hun stud!e. 

Computen en scanners 
Op mila ndagochtend heb je ee n groat aa ntal computers en scanners nodig. Gr:durende de re st va n 
de week heb je nog 2 .13 laptoppen nodig op het service point. Oeze heb ik gehuurd bij hsy2Rent en 
\IJl'rde n opvrijdag voor de Eurekaweek geleverd. Te~t di": scanners via een 'te~t-deelnemer' die Jc 
hangt onder de barcode van een nie t-br:staand e--tickt:t (2015 >Lisa> Rr:gistratie > lnvilation l ). 
Rad1e l weet hoe de scanners a angesloten moetcn wordcn op de laptoppen (en heeft dltgenoteerd). 
Test dit op tljdl Het aantal laptops en sunners wat lk heb gehuurd kun jevlnden In mljn Plan van 
Registratie. lk actviseer je om de laptoppen en scanners va n de registra tie op maand ilg;wond op 
kantoor te leegen. lk heh er de hele week mee rond ge reden e n d!t nam nogal wat rulmte In beslag. 

Or:elnemenbeschr:!den 

- Begeleldr:nde brief 
- Proerammaboekje 
- Polsbandje 
- Eureka betaa1kaart 
- 2k RET kaartje 

NB: Je kunt In de klst '2015' een voorbcefd vlndcn van r:en dr:clncm t:rse nvr:loppe. 
De deelnemer krijgt op maitndagochtend een enve loppe met daa rin alles wat 2ij de rest van de week 
nodig heeft. In 2015 > Liia > Zendlngen > Oer:fnemetsbr:schelden vlnd je de be,elefdE>nde brieven. 
De deelnemersbeschr:lden kun je samr:n met c.rewers inpakken. Trek hler 1 dag voor uit en laat 
lnterne Betrekkingen twee ka mers hurcn waa r ingepa kt hn word e n. Wij hebbe n dr: 
deelnemenbe~cheidl'n op donderdag 13 augustus lngepakt en dit gecombineerd met een 
bespreking v.in het draaiboek. Voor het inpakken heb fe een aa ntal dinge n nodig: 

- AS envek>ppen 
- De inhoud van de bescheiden 
- Dozen om de bescheiden in te bewaren 
- Pennen (om groepsnummers op de dozen te noteren) 
- Elaslieken om bundels te maken van enveloppen per groepsnummer 

~ 
In mljn mapje reglstratle Vind je een aantal bestanden die misschlen handl.g kunnen zljn voor Je. 
Zoals eerder aangegeven Is er een Plan van Regbtratie waar je veel info rm a tie uit kunt halen. 

Sommlge dlngen zljn nle t meer relevant, omdat op londagavond is besloten d;it wlj zelf de 
wijzigingen aan de bandjes konden doorvoeren. Op de studie·balies zelfleg je een a ;1ntal dingen 
neer (welke zijn te vindl'n in de map), namelijk: Bordjes Geboortedatum, Doorverwijsformulil'r 
deelnemr:r naar Servlcepolnt en lnstructies scannen bfj Etlcketballes. 

llldens de Eur<kaweek week zelf 
Tljdr:ns de Eurekaweek zitje voora\ blj hel SefVke Point. Uitetaard heh je ook fe elgen proeramma
onderdelen. Zond•g en maandag zljn echt crazy als Promotie & Dee lnemers. Op zondag ben je alle 
ball es aan het klaar ma ken en Je (twee) crewers ilan het lnlichten over de werkwijze in de 
Eurekawe Pk. Omdat lk dit een beetje miste in e udere verslagen, wilde ik je nog een paar tips geven 
voor tijdens de Eurekaweek: 

Verge et niet een bier bank bij de kraam van het service point in te lekenen op de plattegronden 
va n de event s. Dlt was ledr:reen vergete n, waardoorwlj blj het service point rege1matlg heel lang 
moesten staan. Jij bent zelf niet verantwoordelijk voorde huurviln bierbanken, dus geef dit door 
aan de Juiste pl'rsoon (ik denk aan VrijwiUigers & logisliek?). 
Zorg ervoor dat Vrijwilligers & l ogistiek een compleet gidsenbestand aanlevert. 
Groepjr:snummr:r, deelnemeu die in hetgroepje zitten, studte, naam gldsen en telefoonnummer 
gldsen. Oil hadden wlj h t:l afgetopen jaar nlet en iorgde voot extra werk bij het service point. 
Kijk In rni/n Plan voor de registratie naar de benodlgdhr:dr:n dlr: wlj hadden Ilg gen bij het service 
point en probeer dit zo vee l mogelfjk btf e lkaar te houdr:n. Houd de echt br:langrijke sputlen blj je 
in een rugzak. 
In de Eurekaweek staat het nummervan de kamer doorgeschilkeld na ar een aparte moblele 
telefoon. Koop een goedkope telefoon (je wil dit niet op je eigen telefoon hebben, die heh Je 
gewoon nodlg) en een simkaart. Sc hak@I op zaterdag(avond) de telefoon door naar het 06· 
numm r:r van de slmkaart. Ptobeet ielf nlet de t ell!:foon op te nernr:n, maar laat dft de service 
polntcrr:wers doen. Jr: heht zelfgenoeg andere dlngen te doen. 

0Verz5cht oermaand 

Let op/ Dir{$ een grove omschrijving. lk kon niet oUe$ meer terug vinden en ik weet niet cJ//e$ meer. 
Naast wot bier $faar komen er ook nog dagelijbe wukzaamheden voor Socfol Media bij 

Maand Gedaan 
Janunl Onder de kn le krijgen van programma's (1oals Acce ss) 

fnqu!tetesultaten bekijken l.v.m. ptogramma 

Fr:bruatl 

Maart 

Maken van planning Ze ndlngen 
Ptomotle-geder:lte: logo en campagnebeeld 
Acqu\sitle hellr:n 

Social media: plan ma ken met je promoti~genootje 

Website aanpassen 
Eente office supp!les bestetlen 
Contact opnE>men met Paylogk 
Promotie ·gedeclt e: afronden umpagnebeeld 
Deglnnen aan je elgcn progr•mmaondcrdelen 
Acqulsitie beUen 

Social media : begin promotle gidsen en crew 
Website aanpassen: Engels 
Office supplies; enve lopp en bestellen consltutiekaarlje 
Promotie-gedeelte: constitutiekaartje en drieluik 



April 

Mei 

Junl 

Ju& 

Augustus 

September 

Contact opnemen met studies 
AkprHk maken mel Robert Kwakkel van functioneel beheer 
Proeramm1onderdelen 

Opvt11en brid reclor 
Papltr en envek>ppen huinlijl butetlen 
lnschrljfformulitr en e-ticke t 1anleveren a;an Payloglc 
P1oer1mm1onde1delen 

Alttren (unleke) lnsch1ljvlngen EUR In Access 
Eeute ztndfng prlnten 
Etrste zending lnpiilkktn 
Etme zend lng atleveren blJ Post & Lo1ls1le.k 
Etrste ztndfng (e·mtll) m1ken, l•ten con1roleten en versturen 
Helpen blj &ldsengtsprekken 
Deelnemersbcistand bljwerken 
P1ogramm1onde1delen 

Brief+ lnform1tlep1kke:t tweede zending maken in NL en EN en 
lllen controleren 
Cont1ct opnemen mot Internationale studies 1.v.m. de data 'offer 
accepted studenlen'. 
Etrste zendin& (t·mall) vcrsturen n1u ortet accepted studenten 
Contact opaenomen met kiatin feberwee voor Webshop 
feestkHrtjes 
Cont1ct opaenomen met Clrien van der Wal l.v.m. promotie fW op 
EUR soclal medll 
S<hrlJven remlndt1m1ll l 
Dttlnemersbestand bljWe1b:n 
Pro1ramm1ondtrdeltn 

Prlnten tweede ztndin& 
lnpakken .. versturen twttde zendin1 (post en e-mail) 

• Versturen remlndermail 1 
• Pro1ramm1bekendm1kln1 op social media 

Start met ultwerken recistratie 
Spandotken besteUen 
llptops + Kanntrs regelen 
Remlndermtll 2 maken + verstu ren 
Label$ RKvV ptlnten en aneveren 
Dttlnemersbestand bljwerken 
Pro111mmaonderdelcin 

M1ken + versturen remindermall 3 
Mt ken+ versturen startmalling 
Voorbtrelden belrondes + u nwezi1 zijn bij belrondes 
Ujst n1-lnnhrltvfn1en maken 
Deelnemenbo5chelden: 
Brief maktn en prlnten 
Enveloooen en voMoende papier be5tellen 

Ube ls prlnten voor op enveloppen 
Mes vuumelen In het k>knl 
lnpakken deelnemenbeschefden 
Groepslndelln1 maken 
Groepslndelln1 door,even aan TkklO en lntemt Bellekkfngen 
Deelnemersbestand bijwerken 
Pro1r1mm1onderdelen 

Enqueteversturen 
lutste deelnemers helpen (klachten/vragen en retourneringen die 
nlet goed ver lopen zijn) 
Overdrachtsversl11 schrijven 

Tot slot: mis je nog lels of heb je vraaen? Sch room vooral nleltlom. colnltal<tlml•lt lmiij olip te nemenl 
Mijn 06-nummerst1at In het versl11 en mljn t·malltdres Is: 
Heel veel succes & pledul 



Promotie & Drukwerk (Olivia) 

Joehoeeee, gerelicite erd met de allerleukste runctie v.m de EWCUI Het fijne a:an deze functie Is dat 
fe veel rufmte hebt om and ere projecten en veel programmaonderdelen er bij te nernen. Hferonder 
probe er lk zo veel mogelijk te vertellen w at de functie inhoudt en w aar fe rekening mee moet 
houde n en aan moet denken. Vooral di" eerste maanden llfn vr ij gedetallleerd ullgewerkl, zodat je 
d.in op start gaat komen. Met v erloop van tijd Is het ook allemaal wat van 2elf sprekender. Macht je 
nog vragen hebben kan je m e natuurlljk altijd even appen, belt en of mailen. 

Januarl I februarl 
In j;muari heh ik vooral veel a!gemene d ingen ultcezorht, veel kan Je hleronder ook welvlnden, 
Oos we rkt met een v.ut onlwer pbureau en e en \faste drukke rij . In 2015 waum dit Ontwerpwerk 
(ontwerpbureau) en Oe Bondi (drukkerlj). Het ontwerpbureoiu kenl alle huisstijlregels en ontwerpt 
vanult jullie them a het logo, de eureka week huisstijl en alte posters, het constitutie kaartje, de 3-lulk 
folder en het progr.11mm;11boekje. Toc h zou lk dit gedurende het jaar je producten blljven checken bij 
de huisstijl afdeling. 
Zodra jullie een them a hebben kan je contact gaan opnemen m el h e-t onlwerpbutea u. lk heh eerst 
even gebeld om a lies t e be.spreken en durn;11 nog een ve rvolgmalltje gestuurd. Oat mai11je he h ik 
toegevoegd als bijlage. Wlj hadden hletvoorcontact met laura van Uitert. Wij hebben eind Januarl 
Laura, de projectleidester en Rona ld, een van de partners van het ontwerpbureau, ontmoet op de 
universiteit om kenni~ le ma ken, onze wen.sen zoafs al gemaild door te nemen e n he t proces en de 
verschillende middelen te bespreken aan de hand van de offerte van vorlg jaar. WJJ he bben nu begin 
februari een aspraak om de ontwerpvoorslellen te g.nn bekijken. 

Loura v1;m Uitert, Projectteider bij ontwerpbureau Ontwerpwetk 
l.vanuitert@onh•1erpwe1k. com / 070313 20 20 

find Januarl hen lk begonnen met hct ma ken van mijn planning voor drukwerk. Het is dan nag echt 
een conceptplannlng, maar wel e ven handig voor Jezelf om alle dat a so far op een rljtje te hebben. 
Stem dil goed af metje commissiegenootje van de zendingen. lk heb de heln gewoon overgenome n 
uit de planning van 2014, en keek a long the way or dit nog toepasbnr was. Oci e planning st aat oak 
In de bijlage. Zadra ik de ze planning gemaakt had heh lk ook de Bondt gemaild mt e en 
ofrertevoorstel. Oil voorstel vind je ook In de bijlage. 

Promotie wise moet je samen met je m ede promotie commlss!e genootje e\len kljken hoe fe het 
aanpakt. lk had he l In het begin me t drukwerk en programmaonderdelen erg druk dus heeft Lisa het 
veelal gedaan. Wei hebben we- steeds samen gekeken naar woit we er op de venchlllend medioi 
wild en hebben en ook grotere taken zoals de website updaten hebben we samen gedaan. Kijk 
gewoon met z'n tweeen even goed wat qua t ijd e n interesie s en goede verdeling is. 

Begin februari heh fk ee n afspraak gehad met de Bondt, de d rukkerij waar de Eurekaweek mee 
samen weri<l. Dlt was n!et .a l!ee n erg lee rzaa m (ge cn idee wat een A2 formaal was!) rnaar oak erg 
leuk. We hebben een rond/eidlng gekregen door de drukkerij en gekeken naar verschi!l ende 
format en van posters etc. 

Oe hele maand ben ik beifg gewe esl met de teliist en planning van de wervingsposters en het 
constiltJlieharlje. De verschll!ende data schuiven elke keerweer, dus zorg dat je het duidetijk blijft 
doorgeven aan je commisiegenoten, het ontwerpbureau en dedtukker. De te kst is gewoon heel veel 
opnieuw en opnieuw lezen. De ta oilfo uten eruit halen, denken aan de zlnsopbouw etc. 

Cit jaar hebben we besloten om ook stickers t e laten printen, deze hebben we laten ontwerpen door 
het ontwerpbureau en faten drukken door de Bondt. Wlj vonden het o.a. feuk om deze uit te delen 
op de bachelo r opendag. 

Je bent nu gewoon voor je functie de meeste lifd kwljt aan het mailen en be!lcn en plannen van/over 
al1e drukwetk elementen. 

Orukwerkonderdelen 

Alie onderdelen en drafts etc ziJn te vinden In mljn map op de sdlljf. Vee! tebtcn kan jc voiak wel 
overneme-n en e en beetje veranderen. O!ljf bij <Jlle drukwerk onderdelen gewoon goed nadenken 
hoe je deze kan ve rbeteren, wat er hoind!g Is, hoeveel jeer nodig hebt etc. lk heb in verge!ijking met 
voorgaande jare n veel dingen wat aangepu t, blljf dit voora1 ook doen. M'n planning ka n fe 1owel 
h ier onder als in de schijfvlnden. Blljf erook rekenlng mee houden dat erveel data gewoon 
versc.huive n, door Jou, het ontwerpbureau of de d rukl<er. 

Const itutlebartje 
Het comtitutiekaartje Is het eente wat je moet aanleverenl Houd er re kenlng mee dat Je dus rulm 
op tijd pakken, vestjes, de hele outfit binnen hebt en dater moole g roepsroto.s (van goede kwalilieit) 
zijn. De volgorde voor co nstitutle maakl helemaal nlcls uit, hier ben je vrij in om dal te beslissenl lk 
.stel voor: Promotie en Orukwerk a ls eerste Cl! Oak mo et er zo snel moe:elljkduidelijk 1ljn waar de 
constitutieborrel gehouden wordt, aangezien dit natuuclijk het belangt ijkste van heel het 
constitut iekaartje is. 

Wervln1spo.sters GJdsen, Crew e n Commissie 2017 
Wervingsposters voor gidsen en crew moet fe ook al woeg la ten m ilken, aangezien je al halvenvege 
april h iermee wUt beginnen met promo' en. Op deze posters hoeft nlet veel lnformatie te staan, 
iltleen moet je met je collega's die over de gidsen en crew gaan even overlcggen wanneer je de 
deadline voor beide a anmeldinge n doet . Vetdet hen je gewoon helemail l vrij om te bedcnken 
ho eve el en welk formaatje wllt bestelle n en wat voor tekst en layout de posters krijgen. 

Drieluik Folder 
Oe drieluikfolder gaat naar al/e stud en ten van de Erasmus en Is dus het eerste moment dat de 
aankomende- studenten kennls m aken met de Eurek.awcek. Oeze folder Is \looral lnformatiefbedoell, 
de belangtijksle lnformalie staat hle rin. Oak slaan er d<1 arnaa st lcuke foto's en in. Betangrijk 
hiervoor Is d&t het prograrnma wel 20 goed oats ra nd rnoet zljn, aangezien dit in de drieluikfolder 
moet staan. L<1at iedereen ook goed nadenken over namen voor prograrnmaonderdelenl 
Zowel de Nederlandse a\s de Engel ~tallgeversie moeten allebel goed nagekeken worden. Oespreek 
even met Joop en je voorzitter hoe je he t wllt aa npakken met de Engelse tekst. Mijn Engels Is vril 
e;oe:d, maar omdat fe de Nederlandse Versie voin je producten 10 goed kent, is het vaak lastig om de 
tekst goed t e verta len. Nu de EUR steeds lnternationaler wordten de: Engelstal!ge veu!e:§ dus ook 
belangerijker warden is het vrij genant om een slecht vertaatde folder aan te leve1en. lk was er dlt 
jaar te laat bijom het echt goed te la ten nak.ljken, maar Joop vette lde dater een vertaalbureau 
verbonden Is aan 005, 

ProarammaboekJe 
He t progr<1mm aboekje Is jouw leubte en belangrijkste onderdeell In dit programmaboekje Slaat alle 
lnformatie die een deelnemer moet hebben. Begi n al vroee: rne t dit onderdeel, want je zult m et veel 
partijen le make n krijgen d[e in het boekje moeten staan. Team acqulsilie zal advertenUes e n 
bonnen aanleve:ren, interne be tre kklngen zal de stukju over de studlc · & sludentenverenig~ng e n 
eellocaties aanleveren en a l je commisslegcnootjcs mo ct en hu n eigen stukje ma ken over elk van 



hun programmaonderdelen. Maak hier dus zo vroeg mogetijk een ovenlcht van wat je nodig hebt en 
ga ledereen achterna iitten. Uitelndel!jk heh lk veel herschreven, omdat het gehele boek/e natuurli jk 
uiteindelijk e en beetje in deze!rde stijl blijft. let wel op dal je commissiegenoten niet klakli:eloos de 
tekst van afgelopen jaren overnemen. Het blijft klopp1mder en authentleker als je het gewoon zelf 
schrijft over je elgen programmaonderdelen. De rest van het boekjc schrijf je telf. Veel heb ik wel 
overgenomen uit eerdere jaren en vervolgens hetschreven en gc·updatc. 
Denk voora l zelf even goed na o<Jer hoe je het boekje wilt indelen etc. Zijn er kopfes bij algemene 
infounalie die je mist of Jui st onbelangerljk vfndl, wil je meer of fuist minder fotos etc. Hel is jouw 
boekje dus houd vooral nlet te veel vast a an eerdere j;mm. Ook hebbe n we het er dit Jaar over 
gehad dat het even tu eel een mogelijkheid zou zijn om alleen een e ngelstallg progtammaboekje te 
hebben, aangetlen vccl programmaondere1en toch al een engelsta lige nilam hebben. let hler weer 
gewoon echt goed op de Engehta!ige tekstenll 

Heel veel succes met deze geweldige func1iel Heel veelwijst echt voor 1lch en heb je: zelfhe:el veel 
over te zeggen. Mocht je lets nlet wete n kan je he:el veel in de schrijf vfnden. Nogmaals, je kan me 
attijd contacten als je vragen hebt, vooral de eet ste maanden heb ik mijn voorgangerook plat 
gestalked. 

Bljlage 1: Mailtje Ontwerpwerk 

Beste laura, 

leuk je net even t e spreken, wlj hebben in led er geval erg veel lin in de afspraak van vo1: ende week. 
lk zal nu een beetje proberen uit te leggen wat ons them a Is en wat de ideeen lijn over het logo, 

Het thema wordt led er faar door de Eurekaweekcommissie bepaald. 011 jaar is het lhema: 'Ready for 
take-off. We louden ook graag zien dat dlt them a lerugkomt in het ontwerp. Met dit the:ma wille:n 
we omvatten dat de aankomende studenten met lets nleuws en ultdagends beginnen, na melljk: 
Studeren aa n de Erasmus Universitell Rotterdam, het fe~en In een weteldstad en het kennismaken 
met het voorvelen nog onbekende bruisende Rotterdamse studenlenleven. Tevensi,aat de stad 
natuurlijk ook vooruit, met dingen als Europese stad van het Jaar. Wij louden dit gtaag terug wlll!~n 
zien komen In zowel de huisstijl als het logo. Het gaat dus vootal om de introductie van allemaal 
nleuwe dingen. Het ide:e van 'Ready for t ake·off is gebasee rd op het lanceren van een raket . 
Daarnaast moet de slljl jongeren aanspteken e n op hun gemak ste/len. Zoa ls we al hadden 
besproken moet het drukwerk van Eureka voldoen aan de huisstijlvan de universitelt. Het logo mo et 
In meerdere formaten toepasbaar itjn, Naast bedrukking op posters, folders en programmaboekJes 
moet htt tevens op kleding en tnsen dulde1ijk zkhtbaar zljn. Ook moet het logo volledig toepasbaar 
lijn in het lWartofwit. 
Toen wij 1elf nog ailn het brainstormen waren over het them a hebben we telf ook e en beetje 
gezochl naar dtngen die we leuk vonden en daaruit ook een beetje een logo geschetst. lk u1 deze 
voorbeelden toevoegen aan de2e mail, dan hebben jullie een bectje een ldee va n waar wij aan 
hadden gedacht. Dit i!fn gewoon wal ldeeen vamJit ons, we staan na1uurlijk volledig open voor al 
ju11ic ldeeiln , 

lk hoop dat jullie: h(er wat aan hebben, en hoor graag welke dag vo/gende week jullie goed uit komt. 

Met vrlendelijke greet, 

Olivia Mil nse Promotit! ~n drukwerk- Eurekoweekcommiuie 1015 



Bljlage 2: Planning drukwerk 

Orukwerkplannlng 201S 

Constitutlekaartje 

Foto's naar het ontwerpbuteau sturen 

Naar de drukker 

Weer terug blj ons (et1ketten printen etc) 

NaarSandt 

Genodlgden kaart jes in huls 

Constitulieborrcl 

Maandag 2 maart 

Oinsd;iig 10 maul 

Vrljdag 20 maart 

Vrijdag 27 maart 

Donderdag 9 aprll 

22/23april 

8 dogen tol naat de d1ukke1 

JO dogtn tot ltvering drukker 

7 dogen rot noot Sandt 

13 dagen tot Kaortjes in huis bij 
genodigden 

14 dogen tor Cobo 

Wervingsposters gidsen crew en comm Issie 2016 (evt nog folder/poster Bachelor opendag) 
PJanning 1014 oongt houdtn 

lnhoud naar het ontwerpbureau Oonderdag 26 rebruarl 11 dagen tot nootde drukket 

Deadline naar de drukker Maandag 9 ma art 16 dagtn tot deodrint ltvtting drukkt r 

Deadline levering drukker Woensd ;1g 18 maart 

Deadline inhoud 3·!ulk naar hel Dinsdag 24 ma;1rt 
ontwerpbureau 

Deadline 3·1uik nau drukker Oinsdag 14 april 

Deadline 3-luik terug hebben van Olnsdag 21 april 
dedrukker 

Deadline zendingen 3-luik: Alles Oonderdag 24 april 
blnmm hcbbenl 

Deadllne 3-luik veuturen 

Bcdankhartjes 
Planning 1014 oongehoudtn 

Deadline inhoud naar 
ontwerpbureau 
Deadline naar drukkerij 

Deadline levering drukker 

Deadline verstu ren 

Prouammaboekie: 

Planning 2014 oongehoudtn 

Vrljdag 15 mei 

Dinsdag 24 maart 

Oinsdag 21 april 

Na de Eurekaweek 

21 dogen tot noot de dtukktr 

7 dogtn tot deodfine levering dtukkt r 

3 dogt n tot All.ES blnntn hebben voor 
deundingtn 

11 dogen tot Zending 3-luik 

11 dogen tor noordt dtukker 

7 dogen rot deadline leveling 
drukker 

Deadline lnhoud naar ontwerpbureau Woensdag 24 junl 4 weken tot naorde 
drukker 

Deadline naar drukke1IJ 

Deadline levering drvkker 

Wocnsdag 22 Jull 

Woensdag S augustus 

1 wektn tot leverinq 
drukker 



Bljlage 3: Voorstel drukkcrij 

Rotterdarn, 5 februa ri 2015 

Betreft: A:anvraag offertc Eurckawcck 2015 

Beste rneneer/mevroWI, 

Voor de a ankomende Eureka week, de lntroductiewe:ek van de Erasmus Universitclt Rotterdam, zljn 
wij op zoek naar een partij die voor ons de verschillende d1ukwerkonde1delen kan drukken, 
Aangezien u onder de Europese aa nbestedfng v;m de Erasmus Unlvcrsiteh Rotterdam valt, willen wlj 
u middels deze br ief vragen om ons een vrljblljvendc offerte te sturen voor deze 
drukwerkondcrdelen. U heeft vorig jaar ook al het drukwerk gedaanvoor de Eurekaweek en e r e,aat 

nlet bljzonder veel veranderen. 

Voor het on twerp van de drukwerkonderdelen, werken wij samen met een onlwerpbureau. Hel 
ontwerpen van de drukwerkonderdelen, het toepassen van de EUR-hulsstijl en hel ontwerpe n van 
het logo voor de Eureka week, word I door het ontwerpbureau ged n n. Zij begeleiden ons ook blj dit 
procu, het gaa t In dezen dus slechts om het drukken va n de door hen aangeleverde materialen. We 
hebben volgende week woensdar. een afspraak met het ontwerpburea u waarin we precies weten 
wat e r precle s gedrukt moe t worden. 

In de bijgl!voegde projectomschrijvlng (bljlagc 1) is kort uitl!l!ngezl!t wat de Eurekaweek inhoudt. Het 
them a van dit jaar is: 'Rudy for ta ke-off. We hopen dat u hie rmee een goed beeld kunt krijgen van 
het project en haar omvang. Jn bij!age 2 ziJn de verschiltendc drukwerkonderdelen weergegeven. 

Wij horen graag zo snel mogelljk or u vo!doende geinformeerd bent middels deze brief. Wanneer er 
nog wagen of onduide!ijlr:heden 1ijn vernemen wlj dit graag. Wlj zijn bereikbaar op ons algeme ne 
nummer 010- 4082154 of op mljn moblele nummer, 06·48237553. G1aag zouden wij volgende week 
of de we ek daa rop een a tspraiilk met u makenom een aantal nleuwe dine;en te bespreken. De 
bannier me t daarop het program ma er op is lets nieuws wal we aan het overwegen zlfn, en tevens 
willen we kijken mur nlcuwe mogelijkheden voor het programmaboekje. 

Met vriendelijke groeten, 

Olivia Manse 
Promotre en drukwe1k furekawuk Z015 
Studentenvoorzlenlngen 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Si]lrigen: projectomschrljvi119, drukwnkonderdefen en conuptplanning 

Bljlaie 1: Projec.tomschrij'lfng 

OmschriMng van de week zelf 
Eureka shat voor Er;nmus Universiteit Rotterdam Eetstejaars Kennlsmakings Activit eiten. De 
Eureka week wo1dt georganiseerd ter gelegenheld van de opening van het a cademisch jaarvoor 
aankomend eerstejaars sludenten van ane ungeboden s1udles aan de Erasmus Univeuiteit 
Rotterdam (EUR). Oe £UR trekt elk jaar ruim 5.000 studenten, waarvan een groot deel (onceveer 
2.500 eentejaars, en 300 gldsen) dee lneemt aan de lntroductieweek. De kersverse studenten 
worden in vier dagen lntensief geintroduceerd In Rotterdam als woon·, leef· en studentenstad, 
Naast kennismaking met de st ad maken de studenten ook kennls met hun aa nkomende 
stud[egenoten en de universiteit. 

Hetthema 
Het thema wordt ieder jaar door de Eu rekaweekcommlS5ie bepaa1d. Oit jaar is het them a: 'Ready for 
tak~off'. We zouden ook graag iien dal dit thema terugltomt in het on twerp. Met dil them a wilte:n 
we omvatten dat de aankomende studente n met lets nleuws en ultdagends beglnnen, namelijk: 
5tuderen aan de Erasmus Universilelt Rotterdatn, het !even in een wereldstad en het kennlsmaken 
met het voor velen nog onbekende bruisende Rotterdamse studenlenleven. Tevens gaat de stad 
natuurlljk ook voo ruit, met dingen als Europe:se sta d van het jaar. Het ldeevan 'Readv for take -off' is 
gebasecrd op hct lanceren van e:en raket. 

Drukte -lntensiteit 
He:t project loo pt van februari tot en met augustus. In deze periode Is de druk redelljkve1deeld, met 
een plek in de maanden Jun I en jull. Wij hebben al een conceptplann ing gemukt, deze kan In 
overleg natuurlijk allijd aangepast worden. 

Bljlage 2: Drukwerkonderdelen 

Object: Constitutlekaart. 
Omschrijvlng: Aankondiglng van de nieuwe Eurekaweekcommissie en 

uitnodfging voor de conslltutleborrel . 
Plano formaat: 210 x 148 mm. 

Afgewcrkt formaat: 105 x 148 mm . 
Papiersoort: 250 grams hv sllk me. 
Bedrukking: full color du bbelzljdlg +- maue dispersielak. 
Arwerking: Schoomnijden, rillen en l slag vouwe n. 

Oplage : 400. 

WervinJsposlercrew 
Object: Wervingsposter. 

Omschrijvlng: Poster voor het werven van vrljwilllgers tljdem de week. 
Formaat: 25 keer Al en 50 keer A2 . 

Paplersoort: 135 grams me. 
Bedrukking; 1·zijd ig fulko!or. 

Oplage: 70. 

Wervingspost ergids 
Object: Wervine,spos ler. 

Omschrijving: Poster voor he t werven van bege.leiders van de diverse groepen 
aankomende studenten tijdens de week. 



Formaat: 25 keer Al en 70 keer A2. 
Papletsoort: 135 grams me. 
Bedrukklng: 1·zijdlt: fullcolor, 

Oplage: 70. 

folders/ 3-lulk 12 versfu: Engels en Nederlands} 
Object: £urekafolder 

Omuhrijving; Folder d[e verzonden wordt nur alle stu denten die dch 
hebbcn ungemeld voorecn studie aan de Erasmus 
Universitcit Rotterd am. 

Plimo rormaat: 445 x 210 mm (6 pagina's sel(cover). 
Afgewerkt formut: 148 x 210 mm. 

Papiersoort: 170grams he sllk ms. 
Bedrukklng: Z·tljdig In foll color. 
Arwerking: Wikke lslag vouwen tot a fgewerkt formaat. 

Oplage : 5.000 Nedertandse en 2.250 £ngelse. 

ProgrammaboeS<Je:l2 versles: Ence ls en Nedertands) 
Object: Programmaboekje. 

Omschrijving: Omschrijving van de verschillende programmaonderdelen die 
aan bod komen tijdens de lntroductieweek. 

Plano formaat: 210 x 148 mm. 
Afgewerkt formaal: 105 x 148 mm, 

Omvang: NL: 4 paglna's om slag+ 60 pagina's binnenwerk. 
EN: 4 pagina's ornslag + 60 pagina's binnenwerJI. 

Papiersoort om slag: 170 era ms hv me silk. 
Papiersoort binnenwerk: 100 gram s hv me silk. 

Bedrukklng om slag: 2·t1Jdig In full color+ voo rzlen va n glamend laminaat (4/4), 
Gedrukklng blnnenwerk: 2-zijdig In full color. 

Afwerking: Ge niet brocheren met 8 pagina' s bonnenboekje. 
Oplage: 3,000 Nederra ndse en 1.000 Engefse. 

Bonn e n 12 versles: Enge ls en Nederlands) 
Object: Bonnen (in programmaboekje). 

Omschrijving: Bonne n vgotde slud_e_nten lljdens de ~u_u:ltaweek, yoorond~I 
a nd e re et en en kortlngen, 

Plano rormaat: 210x 148 rnm. 
Afgewerfi:t formaat: 105 x 148 mm. 

Omvang: NL+ EN 16 paglna' s (aanta1 pagina's is neg variabel). 
Papiersoort: 170 grams hv. 
Bedrukklng: 2-zijdig run color (2/2 a nopendJ. 
Afwerking: Perforeren S mm uit rug met 2 dwarsperforatie ~. 

Oplage : 3.000 Nederlandse en 1.000 Engelse. 

Bedankkaart 
Object: Bedankbartje. 

Oms<:hrijving: kurtje om de vers<:hlllende partijen te bedanken voor hun 
medewe rking en aankondiging datum Eurekaweek 2014. 

Plano forma at: 210 x 148 mm. 
Afgewerkt formaat: 105 x 146 mm. 

Paple rsoort: 250 grams. 

Bedrukklng: Dubbefzijdig full color. 
Afwerking: Schoonsnijden, 1illen en 1 slag vouwen. 

Oplage: 400, 

Wervlngspost ercommlssle 

Bannler 

Object: Wervingsposter. 
Omschrijving: Poster voor het werven van de Eurekawee kcommlssie 2014. 

Formaat: 10 keer Al en 30 keer A2. 
Pap/ersoort: 135 grarns me. 
Gedrukking: l·?ijdlg fullcolor. 

Oplage: 70. 

Object: Pro1ramma b;anner. 
Omschrijving: Banner met het programma van de week et op. 

formaat: ? 
Papiersoort: Plastk i eil? 
Bedrukkln1: ? 

Oplage: 1 



Voorzitter (Nadia) 

Allereerst natuurlijk Voln harte gefeticilet:rd met het bemachtigen van de moolste fu nctle die Je 
lljdens Je studentenlijd kunt bekledenl Je g;ut een uitdolgend, gezeltic, leerzaam maa r vooral 
prad1tlg Jaar tegemoetl Hopelijk kan dit overdnchtsverslag je op weg helpen, en als een feidr;n d 
wcrkcn 'Joor hct organlseren van de Eurekaweek 2016 . 

.Sinds 2015 ls de functle van projcctlclder opgeheven, en zit de voonitter nu op deze troon. In 
praktijk is er weinig verschil tussen een projectrefder e n voorzltter, behatve het feit da t de voorzitter 
op gelljke voet slaat met de commissie. De projectlelder had normul de EWCU al een jaar gedaan, 
verdiendc meet dan de rest van de commissle en stelde de commissie zelf samen. Nu ben fe te1elijk 
gekozen met je commissie, e n heb je nlet al de voo1kennis die de projectlelder had. Dit betekent dat 
je ee,ht Hmen het avontuur aan gaat, ma11r dit bete kent ook dat Jij je goed moet inlezen om toch he t 
gem ls a 11n ervarlng t e compenseren. 

lk he h het overdrilChtsverslag da arom zo ullgebreid mogelijk probe ren te schrijven, zodat Je niet 
steeds het gevoel he bt d11tje a.lies mo et vra.gen. Natuurlljk hen ik alsnog altijd bereikbaar als je 
vragen he ht of twijfelt. Lees vooral ook he t projectleldervetSlag van 2012, en de algemene 
overdrachlsverslagen van de a fge!open jaren. 

Kort samengevat is de voorzitterverantwoo rdelljk voor: 
Oe pl anning 
Vergaderi ngen 
Oud·eureka contact 
Fondsenwel'Ving 
Veraunningen 
Oraaiboe ken 
C<1l<1mlteitenplannen 
Contact met de ge meente en bela ngrijke partijen blnnen de EUR (bljvoorbeeld de 
beve iligingsdienst en OOS) 

1. Partllen blnnen de EUR 

Het Shm:d Service Center Onderwiis Onderzoek en Studentenuken CSSC OOSl 
De £urek aweek wordt georg•misee rd vanu1t deze ardeling. Lilian Jlllissen is hoofd van deze afde llng, 
e n daarmee elndvera ntwoordelijk. Bij SSC OOS is Joop Malthfjsse hel hoard va n 
Studentenvoonlenlngen, waar de £urekaweek onder va lt. HU Is dus de begelelder vanult de 
unive rsiteil en jullle 'bus•. Met loo p zal Je waamhljnlijk tweeweke!ijks werkoverleg hebben, waarin 
je de voortga nr; van de Eurekaweek bupreekt. In dete gesprekken zal het voo ral gaa n over jullie 
plannen en de samenwerking binnen de commissie. Ook zal hlj tljdens deze r;esprekken zelf 
regelmatig onderwerpen of zaken opbrengen waar jullle overna kunnen de:nken of mee aan de slag 
kunne n. Zo ul hlj zlch dlt jaar waarschljnlijk meer gaa n bemoeien met de lntern;1 tionallserlng van de 

£utekawee:k. 

In prindpe werk je a!s commissie erg autonoom en mag je veelal alles zelfbesllssen. Wei zat je Joop 
op de hoogte moeten houden van jul!le plannen, en he m Is sommige gevalle n mee 1aten besHssen 
(zoals de begroting of grote wlj!lginge n In het programma). Oaarnust zal Joop soms bij 
ve rg.a deringen erbij zitten, en zal hij hillverwcge het jaar waarsch ljnlijk oak een gesprekje met de 
overige comm!sslele den willen houden. 

lk heb altljd erg pretllg same:ngewerkt met Joop, en ook tijdens de week ka n je zeker een be roep op 
hem doen (bijvoorbeeld a!s er et!n deelnemer naar het ziekenhuls moet, maar de commlssle 
elgenlljk aeen tijd heeh om mee te gaan). 

De £urekaweek hoort dm bij de SSC OOS. Dit betekent dat Je bljvoorbeeld mee: mag op het 
t eamuitje. Ook zijn verschlllende partijen/afdelingen binnen OOS geinteresseerd In de 
£urekaweekcommissi e. AUe med ewerkers zitte n op Ya mmer (een soort fa cebook voor 
medewerkers). Hier kan je als commlssle eens In de zovee l tljd e e: n update plaa tsen over jullle 
voortgang, om heel 005 erbij te betrekken. 

SSC OOS: SG Erasmus 
SG Erasmus is een enthousia ste groep men5en, d!e graag mee denken met ons programm11. Sa men 
met Loise was lk gaan zltten met Kirsten, die haar ideei?n over het programma met onsdeelde. Zulke 
Input Is altijd handig om mee te nemen. Daarnaast kennen ze bij SG [JOn mus veel bandjes, en 
hebben ze ;1ndere nuttlge contacten (bijvoorbeeld met Comedians or sprekers). 

SSC 005: ln lernatlonal Office 
lnternation aHserlng Is een beJangrijke pljlervoor de Universiteit. Ook dit jaar zulle n ju11ie weer goed 
na moeten denken hoe het program ma ook lnteressant kan zijn voor internatiom1ls, en ho e je goed 
op hun behoefte aan kan sluiten. Eens In de zoveel tijd lit jij blJ het ove rleg van de 01ientation 
Programm es Committee, samen met het 10, ES N, en lemand van RSM en £SHCC, over de ontvangst 
van de nleuwe Internationals. 

EUR: Juridi~ch e a fdeling 
Binnen de EUR kan je ook altijd om advies of hulp "Vragen blf de Jurldische afdeling. In 2014 heeft de 
comm Issie hler gezeten voor advles over het contract van Sfeerhoreca (dat de "Verke:erde persoon 
getekend h11d). Wij he-bben vorlg jaar (he1aas) ook contact gehad met de juridlschc <iifdeling (daar 
ve rtel ik later me.er over). Oe juridlsche afdeling Is er om de medewerkers le ondetsleunen, dus 
neem vooral contact met ze opals je dat nodig lljkt. 

EUR: Het Erasmm Facilllalr Bedrlif 
Itel EFB bestaat uit veel versd1lllende ardeHngen. Zo heeft lnterne Betrekkingen veel contact me! de 
afdellng £venementen over de plilnnen voor tijdens de Eurekaweek. 5amen met Intern zal je 
verschlllende keren afspreken met Evenemen len om door te spteken wat mogelijk is etc. 

Oaunaast valt de Beve\11glngsd1enst onder het HR. Jelle Jager is hoofd beveillging. lk vond dit niet 
een heel vriendelijke man, maar het Is handig om met hem af le spreken als jullie plannen redelijk 
sta an, om te kijken hoe hij er tcgenaan kijk qua bevelliglng. Oo k moet je bij de beveiliglngsdienst 
unvragen of het N·gebouw in de periode rond de Eurekaweek langer open kan blijven, en of jultie 
we er gepersonal!seerde toegangskaarten kunnen krijgen. 

EUR: Persvoortichting 
Bil deze afdellng heh je contact met Jacco Nelemiiln. Wanneer de Eurekawee:k dlchterbij kornt, zal je 
met hem e en afspruk hebben om het beleid omtrent perscontact t e bespreke n, en dan kan je het 
program ma doornemen zoda t hij een persberkht kan opstellen. 

College van Bestuur 
Oe £urekawe ekcommis1ie milg ieder jur op de thee/koffie komen b\j het College van Besluur. Hier 
moet Jij de afspraak voor ma ken via het seuetariaat van hel Cv8. Oe:ze arspruk heh je om je als 
commissie kort voor te stellen, en jullie plan nen te bespreken. Hel CvB Zil hl er ook weer push en op 



onderwerpen die zlj van belang vinden (duun.u mheid, interoalionalisering etc.). Neem vooral een 
goede (grole) tilart mce voor bij de thee/koffie. Wijhadden een Oudok Appellaart en dat konden ze 
zeker waardercn. lk h;uf cind maart gemaild ..,oor deze afspraak, en uiteindelijk hadden we half mel 
de afspraak ingepland. In principe wu de limlne van deze afspraak wel prima, want we had den nu ;;ii 
genoeg conueets te venelfen. 

Taartenronde 
Om je als nleuwe commlssic voor te stel!en aan al dl!'ze partijen, doet de EWCU allijd in hel begin 
v;m het jaar een taartenrondje. Je kunt heel de afde lin& OOS ontmoeten In de algemene rulmte blj 
El. Oa;iirnaast kun je langs de ve mhillende parlijen die vetspteld zljn OW!.t de campus om die 
partijen te ontmoeten dle'lloor jullle va n belang tljn. Het is fijn als jlj over al bij meegaat, maar de rest 
van de c.ommlssle hoeft nlet bij a11e p<irtljen te zijn, dus maak een verdeHng we1ke: partij voor wie: 
lnteressant Is. Bespree k met Joop welke dag geschikt is voor de ta artenronde (dater veel mens en 
van OOS aanwezig zijn) en plaats een aankondf.glng op Yamme r en vraag aan Maria (secrelare.ue 
Joop) of zlj het rond kan mallen ... heert trouwens een - dus neem voor haar een 
alternatieve lekkernij mee (dj Is namelljk erg behulpza am voor de EWCU, dus zij mag natuurlijk niet 
vergeten word e n). Wij waren langsgegaan blj de volgende afdelin.gen: 

ESSC 
oos 
Financiete afdeling 
Erasmus Magazine 
Juridlsche Afdeling 
EFB Evenementen 
EFB Bevelligingsdienst 
Erasmus Sport 
Communlca tle & HulsHljl 
Pe rsvoorllc.htlng 
Postk;amer 

In het volgende mapje vlnd je e en ove ulcht van het taarte nrondje 
\\campus.eur.nl\shared\troups\OOS·SV-EUREKA\201S\A/gemeen 

2. Exteme oartflen 

J,llli 
Het LOCI Is het landelijkoverlegorgaan voor lntroductiec.ommissies 1oals de Eurekaweekc.ommlssie. 
Een aantal ke@r per jaar z!jn er vergaderingen van hd LOCI, wnr je met (een deelJ van de commissle 
naartoe kunt. Dlt Is g@zemg, en ook redelijk nuttlg, Zo word en tljdem de vergaderinge n uken 
besproken die In aUe st ede n spelen, en kun Ie elkaar tips g' ven en elkaars aanpak vergelijke n. Zo 
warden thema's als duurzaa mheld en alcoholgebrulk onder mfnderJarlge n besproken. Daarnaast hn 
je via LOCI ookdeals ma ken samen met m eerdere sted e.n. Zo beUellen soms steden geumenlljk 
tassen, shfrts of bandjes en kriJgen 10 kortlng op de beste lling. Oit jaar hebben wij dit niet gedaan 
omdat we noolt echt heUelfde wllde n als andere steden. Oaarnaast wa s ervoor iedere LOCS
vergadering ook een acquisitie--vergadering. Hier werd g@keken of er landelljke deals te slulten 
w;iiren (sommige partijen iijn enkel geinteresseerd ab het meteen landelijk Is). De valkuil aan 
lande1ijke deals was ec.hter w'I h" afslult'n van"" con1ract: "oor de sponsor Is het erg onh and fg 
om per slad een apart conttad a r t e slulten, terwij\ iedere stad wel e igen voorwaarden h"ft. Als het 
via 1 contract wordt gedaan, kri}gt 1 sta d hlermee al het geld en moet dit vervolgens naar de andere 
steden overmaken. De vraag is dus hoe handig he t nou echt is om land, lljke d"ls te sluit,n. 

Bij de eerste ve rgadering (waarsc.hlj rtlijk half de"mber) Slelt led ere stad zich voor. Oit doen de 
meeste sleden door mlddel v;an ee n powerpoint presentatie. lk raad je aan dit ook te do en. Ste I 

hlerin je commissleleden vooren \lertel kort wat over de Eurehweek (datum, hoeveel deelne mers, 
hoeveel internationals e tc.). Het is @rg interesunt om te 1len dat alte commlssles/besturen een 
andere opbouw en aanpak hebben, en hlerhnje zeker wat van leren. Tijdens deze eerste 
vergadering wordt ook het nieuwe LOCI bestuur gekozen (voorzitter, pe nnlngmeester, sec.retarlsen 
acq uisitie), waar iedere stad men sen voor kan aandragen. Beslis van te voten of jullie dlt wlllen. Het 
Is le uk omdat je dan meer betrokken bent bij and ere steden, maar het kost ook wat meer tl/d, 

LOCI is dus nut tlg, maar ook zeker gelell ig. Als je nurde COBO's van andere steden ga at, ontmoet je 
de be sturen vast (wal de LOCl-verg;iideringen ook gezelllger maakt). Oaarnaast wordt er ook ef"n 
LOCl·wcekend georganiseerd door het LOCl· bestuur. Tijdens dit weekend Is het vooJal veel c.hlllen, 
ma ar afgelopen jaar waren er ook een paar sprekers langskomen. 

RKW 

De RKvV Is het overkoepelend orgaan van de 6 studentengezelltgheldsvl"renlg.lngen In Rolterdam. Jlj 
zult voor,;il, samen met fnteme Betrekkingen, contac.t hebbe n met de Assessoren Eurekaweek. Dit 
z1jn 2 dames die zich geheel op de [W richten. Zij doen het contact met de Eurekaweekc.ommlssies 
v.in de SGV's, en zijn e e n soort tussenpersoon wa t betrert het contact tussen ons en de SGV's. In 
princlpe llet ik Loise al het co ntact met de SGV's en de RKvV onderhouden, maar bespraken we 
um en wat wlJ vonden en wild en. Wei was ik altijd bij de meetings met de RKvV, en biJ de 
vergaderingen met de SGV's. Hier name n we af\visse lend het woo rd, en nam nlet 1 van ons de 
leiding, maar deden we het same n. 

Het Is bel;angrijk om een goede- band om te bouwen met de RKvV. Zij zullen In het begin welvooral 
lelten op de belangen van de SGV's, maa r als eC'nmaal alle besluite n gem;1akt ?ijn overhun 
aanwezigheid in het programma etc., da n is he t fiJn om goed met ze overweg te kunnen blj het 
uitvoeren van het beleid. Het is belangrijk dat jullie in het begin ook arspreken wie nou w1;11r predes 
verantwoord@lijk voor Is, zoals wie de websites v;iin de verenlginge n contrnleert, hoe juute het doen 
met hct controlercn van de boekjes etc. 

Verder zal je so ms ook contac.t hebben met de voorzitter van de RKvV, vooral omdat jullfe e lkaar 
tegen komen blj ove rleggen. Zo kom }e haar tegen blj het Groot Studentoverleg van de deelgemeente 
Kralinge n, en zal zlj mlssc.hlen meeiings wiHen hebben met Joop lbljvoorbeeld over het deurbe leid 
van de verenlglngen wat betreft minderjarfgen) waar je bij zal zitten. 

Wat betrett de teJmen die je gaat teg@nkomen bij de samenwerklng met de RKvV, hier een 
overzicht: 

SGV's"' studente ngezelligheldswme nlgingen 
de P van de EW = voonitter van de Eurekaweekcommissie van een verenlging 
klelnc RKvV·vergadering = \lergaderlng met de RKvV (de 2 as~essoren Eurelcaweek), de P's 
van de EW's, e n de Externe van de bestuten van de SGV's. Deze vergaderlngen gaan over d(! 
Eurekaweek, e n Lera en jlj sluiten hler v;a ak h;alve rwege bij aan 
Grole RKvV-vergadering "' vergad ering tussen de hef(! RKvV en de besturen van de SGV's. 
Hier hecft dQ EWCU \lerder niks mee le maken, maar je hoort de term nogal eens vallen 
SWOl ::::: de eerste samenwerkiogsovereenkomst. Hlerin staat het algemene belefd ronctom 
de Eurekaweek, en deze ovtre@nkomst wordt getekend door ons en alle SGV's. Het Is 
belangrijk dat dez e snel door jullie gelipda te l worde n, zodat hlJ getekend h n warden 
SW02 =- de tweede sam enwerklngsoveree nkomst. Deze gaal spedfrek over jull/(! 
Eureka week, e n het be le Id omtrent de week ?elf. Het duurt fang voordat d eze echt definitief 
is, en wordt meeslal pas ec n paar weken voor de Eurekaweek getekend. 

In het st uk van Loise staat no& me er u itgelegd over de samenwerking me t de RKvV e n de SGV's. 



Gemeente Rotterdam 
Mljn contadpersoon blj de Gemeente Rotterda m wasSalomC Aussen. Zijwas project/eider 
Carrl~restad, en was daarom betrokken bijde Eurehweek. lem;rnd a nders cnt echter hur stokje 
overnemen. lk c a ervan ult dat deze persoon e en email zal sturen naar de algemene inbox van 
Eureka (half februarl gok ik) , Met Salome heh ik meerdere ke re n In de st ad in een ca fetje onze 
plannen besproken. Zij du ht graag mcc over ons procramma, dus dat was pre ltie:. De e:emeente 
bet ult verder de orcanisatit> van de City & Port Tour, e n Is hlt:r dan ook close blj betrokken. De 
Gern eente gaf de afge lopen jar en steeds Urban Guldes (voorheen ArchiGuides) de opdracht om de 
City&Port tour le organlse ren, dus JiJ za l samen met e en commissiegenoot, je conta ctpersoon bij de 
gemeentc e n de mensen van Urban Guide s om de tafel zitten om plannen te bedenken voor de City 
& Port Tour. 

In deSmltse 
Met ca re 'In de Smitse' heeft de Eurekaweek de afgelope n 3 Jaar samen gewerkt. Zelf heb ik de 
samenwerking: als er11 prettig ervuen. Zij rege hm elgenlijk alles, qua inkoop, opbouw en 
barpersoneel. Hier tegenover stu t dat ze e en deel van de omzet krljgen (het predeie bed rag le.an je 
te rue: vlnden In het contract}, ze zkhtbaarhe id krijgen onder nleuwe studcnten, en le bandjes ktijgen 
voordc tappers. Ook stond de Smhse dlt jaar me t een logo op de dee1ne merstas. We hadden nog 
ee n plek over op de voorkant van de tas, en hebben die plek toen aan de Smitse aane:eboden voor 
de achte rkant·prijs. 

ees hier op voorbereld wanne er Je met ze om de tafel ca at zit ten. lk 
hen zelf al redelljk vroeg met de Smitse om de tafe l gaan zitten, voora1 om het afgelope n jaarte 
evalue ren en om te kljke n water anders zou 1ijn. 

!!.llilll! 
KASEUR Is de koepelo1ganisatie van de multiculturele sludentenverenfgingcn. De universlteit vlndt 
het belangrljk dat zlj ook betrokken zijn blj de Eureka week, 

We hebben met alle studl e·, sport· en studentenverenlgingen een 
samenwerkingsoveree nkomst wa arin staat dat dele verenigi ngen geen elgen actlvltelten mogen 
orga nlseren naast het officlele Eurekaweekprogramma. KASE UR hee ft deze overeenkomst ook 
ondertekend , Toen ik echter een gesprek met Joop had, vroeg hij naar onze same nwerking. lk 
vertelde dat we nauwelijks samenwe rkte, maar dat KASEUR blj de lnformali emarkt en de opening 
aanwezig zou 1ijn. Hier rea1eerde Joop erg verbaast ove r. Hij had namelljk ee n subsidieaanvraagvan 
ze blnnen gehad voor a l!emaal activiteiten voor tijde ns de Eure$caweek. Hier wlsten w1J nlks van af, 
en dit mocht volgens de overeenkom~t dus ook nlet, behalve als ze het met ons hadden overlegd. 

Loise en lk hebben vervolgens een cesprek lngepland met KASEUR, om 1e hierop aan le spreken. Zij 
zagen ons punt nauwE>lijks In, want ze gaven aan dat z!j 1een concurrentie voor ons 1ljn. Het gaat ons 
er he!emaal nlet om of zlf concuue nt zlfn, maar dat we samen me er hadden kunnen bereiken als ze 
ons bij hun plannen hadden belrokken. Wlj hadde n dan wat van hun activite iten deel kunnen maken 
van ons officii!le pro11ramma, en kunnen bijspringen wat betrdt kosten. Ultelndelijk besloot KASEUR 
zkh ook terug te trekke n uit de opening, en waren ze dus enke l met hun verenlglnge n op de 
lnformatlemarkt en tljdens Meet the Campus waren ze deelvan de Campustour. 

lk ben er voor da t Matthijs samen met MFVR de 
procedure bepaalt en blj al deze gespre kke n aanwezl1 is. Zo houden Jullle de conttole, 

3.~ 
Alles ga at pas echt van sta rt vanaf januari, maar in de maand(en) ervoor moelcn er ookeen aantal 
zaken gebeuren. Zo is het leuk om met de comm Issie naar zoveel mogelijk constitutiebouels te gaan 
van de lntroductiecommissles van and ere steden. Oil zorgt voor binding met jf' commissif'genoten, 
en bfnd!ng met de and ere stede n. Oaarnaast moet le dereen de maand december gebrulken o m het 
overdrachtsverslag c oed door t e nemen. laat men nlet e nkcl hun functie doornemen, maarhet hele 
verslag zodat heel de commissle op de hoogte Is van atle ptogrammaonderdelen en nevenfuncties, 
ook al zijn deze nog niet verdeeld. Als voonitter Is he t venta ndlg om nlet a Ileen het verslae: van 
2015 te lezen, maar ook van de jaren ervoor, zodat je veel voorkennls hebt over de organisatie en 
niet dezelfde fouten maakl. Ten slotte moet jeer in december veel dalumprikkeis ultsturen, 
namclijk voor: 

Januari 

Opmeten pakken 
Opmeten vestjes 
Fotoshool 
Vast verga derm oment 
Mogelljk va st e chill·a vond 
Overdrachtswee kend 
Kantoorrooster 

Commlssiediner················· 

In januari tijn er een a an ta I belangrljke d1n1en le doe n. lk ial ze a11emul kort toel/chten 

Kantoor oprulmen 
Wij hebben ons but ged ilan om het kantoor redelijk opgeruimd achter te la ten, maar er ls genoeg te 
doen voor juUie. Plan voor bee in januarl een dag or meerdere middagen in dat jul1ie met zn alle a lies 
oprulmen, Ook kunnen jullie ervoor kiezen om de muren te verven, of de lnrichtlng t e veianderen (al 
Is dlt erg lastig door de st room· f'n internetpunten, e n het type burea us), 

~ 
Oil duurt ontlette nd la ng, Het is moeilljk om direct een orlclneel ldeete vlnde n, dus plan hler 
me erdere overlegmomenten voor In. In prlnd pe word en e rvanuit de unfveisiteit geen voorwaarden 
1este ld aan het th em a, behalve dat het Engels is. Wei gaat het altijd ter goedke uring langs Joop. 



Progr.lmma bepal1m 
In jammi bl'gin je met de Oplet voor het programma te bep alen. Oeze opzet zal over de t ijd nog 
zeker veranderen, maar in januat i leg je de basis. Denk vooral groo1s en 'eul ef the boll'. Na ve1loop 
van t ijd zullen jull/e er achier kom en dat bepaalde ldeeen niet haillbaar 1ijn, or aangepas.t moeten 
word en, maar begin vooral met de wilds.te ldeeen. Het Is makkelljker om ldeeen naar verloop van 
Ujd te vers.lmpelen, maar moei!ijker om grootster en nieuwer te maken. Ons. program ma was zeker 
geslaagd, maar ik vond erweinlg unleks/vernieuwends tus.sen litten. Oit Is na anoop Jammer omdat 
je je toch echt wil kunnen onderscheiden van de eerdere weken. 

Opstarten functies 
In fanuari moet ledereen starten met zijn/ haa r functies. la at iedereen een plan van a anpakover 
zijn/haar functie ma ken: wat gaan ze wanneer doen, wat will en l e veranderen/verbeteren etc. Op 
del e manier dwing je ze goed over de funclie na te denken. Plan een moment In dat /edereen deze 
plannen aan elkaar mo et presenteren, Op deie manier wordt de rest op de hoogte gebracht v;m de 
taken van de a nderen, en kunne n ze meedenken of de ma nfer om a lies lo geed mogelijk aan le 
pakken, Oaarnaast moet leilm Acquisitle en lnterne betrek.kingen ook hun sponsor brochure maken. 
Afgelopen Jilar waren er blj ome t\vee brochures best wat aparte prijsverschllten tusse n profit en 
non·profit. la at le er samen na ar kijken, om de prijzen redelljk met elkaar af te stemmen {ook al 
liggen non-profit prljzen veel lager), Ook moet de pennlngmeester zijn begroting opstellen. 

Kamerinde!in f! maken 
Wij lijn bij ans vanafhalf januari ka ntoordlen~ten gaan draa!en. lk raad Je aan om gewoon va na f 
begin januari kantoordienste n le doen. In het begin zal men nle t al!IJd genoeg te do en hebben, ma;ar 
dte tiJd lwnnen ze cehrulken om illfes door te nemen van vorlg jur, e n ideeen op te doen over het 
programm a en het thema. Je kunt memen indelen voor een hele da&, maar Je zou oak.met dagdelen 
(9·1, 1·5) kunnen werken. Het kantoor moet in ieder geval bemand zijn van 9 tot 5, zodat de 
te!efoon opgenomen kan worden. 

Eeute vergadering 
Plan de eerste vergaderlng In vo or begin januui, en maak In deze vergadering duidelijke afspraken 
o~r de bnloordie nsten/te laat ko men, en de co mm unicatie. Verde r moeten juHie bepalen hoe 
jullie helme t notull'ren will en aanpakken: Is er 1 vaste notullst, orwissel Jullle dil ilf? lk nad je aan 
om verder ook aparte vetgaderlngen In t e plannen voor tiet them a en het prognmma, omdat je hler 
vooral over wil brains.tormen 1onder de ' restrkties' van een officiele vergadulng. 

Commissieavondjes 
Wij hebben geprobeerd om iedere week ee n chi11-avondje In te pla nnen, om meteen een hechte 
groep te worden. lk raad jullie sterk un dit ook te do en, omdat een goed gro epsgevoel leer 
belangfijk is wanneer je zo inl1msief gaat samenwerken. Tijdens deze chill-avondjes gingen we 
samen eten, soms naar-een comtitutieborrel offeestje, en soms gebrulkten we de avond om 
bijvoorbee!d t e brainstorm e n over het th ema of het programma. 

RKvV 
In j;muari heb ik, samen met Loise, contact opgenomen met de assessoren Eurekaweek van de RKvV, 
om Vils.t kennis le ma ken. Verder wild en wij vorig jaar de ve reniiingen verbleden om groen te 
kunnen kiezen als kleur, omdat wij (door de huJsstljl) enkel kunnen we rken met donkergrocn en 
heldergrol'n. Wij waren hler toen echter te Jaa t bij, waardoor het laslig WilS om dit nog te 
beinvloeden. Gelukklg koos ult cl ndclljk geen enkeleverenlging de kle ur groen. Jullle kunnen er dit 
j;m wel op tijd bij zijn. Bespreek het lo snel moielijkmet de RK\IV als jullie nlet wltlen dat de 
vereniglnge n de kleur gree n kun nen kieze n. De verenleingen gaan In Januarl namelljk al dobbele n 
om de kleuren. 

In het begin hen je dus voorill bezlg met illles op gang krijgen. In de re~t van dit veulag licht lk de 
overige dingen toe waar Je tijdens dil jaar mee belit bent I 

4. De rest van het Jaar 
Als voortitter i~ het soms lastig te bepalen wat Je mo et doen. Je hebt geen elgen 
progcammaonderdelen waar je voor aan de slag kan, en bent vooral be zig met 'the big picture'. 
Vooral In febru;ui- maart he b je he l nog rustig. Je zou deze tijd kunne n gebruiken voor het 
vernleuwen van de Eurehweek, dus nfeuwe ldeein uitwerken en proberen door te voeren. 
Dililrnaast ben ik gewoo n veel bezig geweest met mij verdlepen in vorige Eurekaweken, hoe dingen 
zljn aa ngepakt, zodat je Wl'et waar je aan toe bent wanneer Je zelf tegen een situatie aanJoopt. 

s. Vergunnlnsen aanvraaen 
Als voonille r ben jeverantwoordelijk voor het aan11ragen van de vergunnlngen. Oit is een grote en 
belangrijke klu~, Wilarvoor je goed op de hoogte moet zijn van de idedn en plannen van je 
commlssieleden. Begin op tljd met het doornemen v;an de vergunningaanvrae:en van de vorige jaren, 
zodat je we et wat voor informatie fe moet verumelen en wat er allema al geregeld meet warden. 

5.1 Htt proces 
De vergunning vnag je dfgilaal aan, en moet uiterlijk3 we ken voor het eveneme nt aangewaagd 
warden. fo Wililgt de vergun ning a an in de deelgem eente waar het evenement lich afspeelt, In 
praktijk zijn dit (vaak) KraHnien en het Centrum. In de zomer heeft de gcmeente het zeer druk me t 
vergunnlngaanvragen, en gaat het pers:oneel natuurlijk ook op vakil ntie. Oil vertraagt het proces van 
aanvragen. In princfpe mo et je uiterlljk nil 4 weken horen of de vergunning is goedgekeurd of nlet, 
maar in de vakantie kan dit dus ranger duren. lk raad je daarom aan om ulterlijk 8 weken voor het 
evenement de vergunning in le dienen. Moc ht je vergunnlng da n narneltjk worden afgewezen, heh 
je waarschijnlijk nog ti jd om een nieuwe vergunnlng un te vragen. Oak is het voor jezelf erg fijn ills 
je de vergunnlng rulm op lijd bfnnen hebt, zodat je precles weet aan welke eisen jc moet voldoen of 
wa ar je rekenlng mee meet houden. 

Kralingen 
rn Kralingen lijn ze erg snel met het afge ven van de ve1gunning. Je hebt met deze deelgemeentc 
namelfjk al eerder een Oienstenove rleg. Eind april dienje de e erste versie va n de vergunni ngen voor 
de gerneenle Krallngen klaar te hebben. Oeze mill! Jc naar Jc contact persoon blj de gemeente 
Kra lingen (hier krijg je vanzelf mails oveE). Aile belangrijke partijen (ge meente, politle, brandweer, 
grol'n beheer etc.) lel en dan je eerste versie van de vergunnlng door, e n ceven alvast al het nodige 
commentaar ti jdens het Oienstenovet leg (begin jun!I. Oil comtnenta ar kan je dan vcrwerken, om 
daarna lo snel mogelljk de vercunning In te dlenen. Oit Olenstenoverleg heh je samen met de 
verenlglngen die gevestigd zljn In Kril1ingen (A.VSV/RSC en Laurentius). Begin Juni kan je daarom de 
vergunning waarschijnlijk wel indienen, en eind juni ial je de goedkeurlng (ofafwljzlng) blnnen 
hebben. 

Cenllum 
Voor het Centrum heb fe nlet zo'n Oie nstenoverlcg. Ourom I~ het slim om op tijd contact op te 
nemen met Team Evenementen, illsje vragen hebt over je vergunning of ge woon fe edback verla ngt. 
Als Je de atgemene email vim teilm evenementen gl'hruikt, is de kans groat dat je nooit reactie krljgt. 
lk heb dit email-adre s namelijk minsten 5 keer gemaird en noolt re actle ontvangen. Uileinde.lljk heh 
ik via een direct cont;ac:tpersoon blj Team Evenementen w@I een afspraak In wete n te plannen, Je 
kunt Do rian Bergsma (dk.beruma @Rotlerdam.nl) of Evellcn van den Drock 
(c.v;andenbrock@rolterd.l m.nll mailen om een ilfspraak le m11ken; zij kenne n de Eurekaweek. Vorig 
jur heb lk met Eve lien een meeting gehad, en Jaren ervoor met Dorian. 



S.2 locatfe-elsen 
Wanneer je Je ver1unnln1 ltrfJ1t, lt1ljc Je un htlt WHliJU aan voo1sc.hri0en wur je aan m~t 
voldoen. Oit zijn standaard voors.chrlften, die je ook al blj de vereunnlncen van 2015 bnvindcn. 
Lees deze dus van te v0ten al door, ioda t Jt dit mee hn nemen in je vercunnlncunvru c. Ve1der 
hebben bepulde localles ook specU1ekt voorKhrlften. Zo moc.ht er bij Het Park (Chill·area) niks In 
de crond worden cenacetd, niks 11n dt bomen worden vastcemHkt, en moesten er voorde bauen 
loopplanken warden ltlt&d (wt hebbtn uitt lndelijk houten luintecelsgelc.ocht bij de Praxis omdat 
dit goedltoper wu dan loopplanken huren). Ook moet Jt evcnement .unsluitl!'n bij het lou lieprofitl 
dat door de geml!'ente Is opcutt ld. WIJ wllden eerst een kftmls·thema a.an de Chill-a rea ve1binden. 
Toen lk e<.hter mljn 1esp11k had met Cvellen van den Broek (Team £venementen, Centrum), bll!'elt 
dat dit echt nlet blnnen het prone! voor htt Pairk paisten, en dat di!': kans 1root was dat de ve rcunnlng 
zou worden afceweun als we un het Ke rmb thema vasthleldt n. 

S.3 Rotte rdam Festiva ls 
In Rotterd<1m b Rotterdam f es1lva\s belan1rijk a ls Je een evenement wll or1anise ren. Zij bepalen 
onder andere welke localles beschlkbnr zljn voor Jouw evenemenl. Voor 1 september mo ct ons 
evenement aanscmeld word en blJ de £ventmtnten Agenda. Oil heb lk voor jullie gedaan, en Jlj mo et 
dit voor de commlssle 2017 doen. Olj dlt Hnmelden rnoet je aanseven welke locatfes Jew il 
gebruiken voor je eveoement. lk heb hler een waslljst aan locallts doorgegeven, waarult Rotterdam 
Festivals dan selecleert wur wlJ cebruik vain kunncn ma ken. Al deze locaties zijn du~ voor Ju Ille 
beschlkbaar. Omdat we 'retht' hebben op de1e locatie, hoef Je je minder zorgen te maken of je 
vc rgunnlng wotdt afeewezen. Wt l r.nd lk Je aan om In febru1ri een afspraak te ma ken met Ftanc 
faaJJ. Met hem kin Je de plannen voor de Eurekaweek doorspreken, v~gen stellen over de 
beschikb;ue louties en mlssc.hlen kljke-n welke locaties het best blj Je evenementen p<1ssen. Het 
ges prek dat lk met hem had, was nlet super nuttlc, mnr het Is goed om wel even langs It 1aan en ze 
op de hooi te le stellen vain Jo plannen. Verder kin Je op de website van Rotterdam Festivals alle 
evenementenk>caties vlnden + tocatleprotlel(http://wroyrotte rdamfestivals.nl/zakelijk/evenement· 
orranis!!'renJservkesD. 

5.4 Ofgitale aanvraa1 
De vercunnlncunvrua moet sinds af&tlopen jaar dl&ilnlaebeuren. Joop heeft de lntoicodes voOf 
je om dlt te dotn. Je kunt ze lndltnen op de voletnde paelna: 
http:Uwww.rotterdam.nl/p1odu<1:ae:ytntment. HelH S kan je nlet vooruit ltlikken bij de paglna's om 
te kljken wat Je allemaal moe t lnvullen, maar Je kin he t ouderwehe formulier wel als leldrud 
houdtn (deie itaat l111ewkt op de sch I if blJ de verschlllende Ju en). Vul vo0tal eerst het ouderweue 
formulier voor jtzelf In, ook zodat ft opvolatr houvast heeft wit ill hebt in1evuld. Veel uken die je 
eersl wel diende In te ~vettn (blf het oudtrwelst f0tmulf.er), stun nu !!.!!.! In het di&it01le fotmullet. 
Wei moet Je zelf2 documentrn uptoaden: H O dr11lboe lr./pro1r01mmaovenkht en een 
situ01 tlesc.heU. lk heh daarom 1lle extra Info, wur ze vroecer wel om vroegen maar nu nlet, In het 
drHibork toe1evoe:1d. Mljn dratlbotk btstond ull: 

Eerste p<1glna van het calamr1e.itenp\1n (voorbeeldt n te vtnden op de schijf) 
Info ove r het evenemtnl, de bezoekers, de loc1tie, en het progr01mma 
8eveill1Jnc 
Afvalplan 
Verkeenplan (lnd le n v1n toepusln1I 
Geldende gebrulltsveraunnlns ll ndlen van toepassing) 
Calamlteitenplan (vo1lgeversles bekljken, aanpassrn en voor de zekerheld eewoon 
meesturen) 

Prc>beer gewoon zovolledlg moaelljk le zljn, en a lies voorze ult te kauwen. 

Ookmoet Je tegelijt.Je recenplan +norm ale plan lnditnen. BIJ het drulboek moetje dus beide 
plannen beschrijven, maar je kunt weJ 2 vtrschilltnd'e iituatietekenln1en fnln-eren (want je kunt 
mcerdere loaitles op1e1even voor 1 evenement). Wanneer je ze apart unvrugt, betaal je dubbel 
en dit ls zondr. 

Nadat je het formuller compleet heb ln1evu1d, ga }t direct over op beta len. De betaling cebeurt vh1 
IDeal, dus zorc dat je pennlnameester In de buurt Is wanneer Je devetgunnln.1 .unvraagt. Je kriitt 
geen officieel bonne tje, du' schtet htl vooral nle t voor van je elgen rekenlng, want dit kan Jedan 
niet maltkelijk dedareren. 

Ook moet Je tec:elijk me tJe versunnln& ook de ontheffing ar11ke l 3S aanvragen, zodat je alcohol mag 
sc.henken op Je evenemenl. Om dit u n te vr11en, heb Je de namen van de hoordverantwoordeliJum 
van de Smltse nodl1 (2 personen) en hun SSN·nummer. IO's en Sodale llygiine lijn nlet mee:r nod!& 
(vroecer wel). A!cohol·verkoop mo et t llljd pluUvlnden in een a rgehekt gebied/een gebled met 
duldelljke grenzen. Alleen op de unlversltelt hoef je nlet heel het gebled af te hekken, maar letten de 
bewakers erop dat de deelncmen hun alcohol nlet meenemen van de campus af. 

S.5 Ontheftin1 parkeerverbod 
Al§ je bljvoorbeeld een evenement wil orcanlseren op hel Grotekerkpleln, is hel handig om cen 
ontheffiog parkt t:t\lerbod aan te vra1cn. Mel de re ontheffin1 mag je di n namelijk auto's parkerf!'n 
op hel Grotekeikpleln zelf, op een p!elc wur normul ceen auto's c:eparkeerd mogen worden. Dit 
moet Je op tijd aanvr-agen, mtarde c.ont1ct1t1ewms voot de persoon bij wie je dlt moet H nvtacen, 
s1aan in de ver1unnln1 die Jo ontvan1t. Wij ontvln1en bepnlde vergunnfncen (biJvoorbeeld voorhet 
Grotekertpleln) pas vtak voor de [urtkaweek, waardoor we le laat waren om deze ontheffing te 

rf!'gelen. KJJk durom In mljn vtrkrtgtn ver1unnln1en voor contactcecevens of meer lnformatie owr 
de nnvraac h1ervan. Conttc.tpenoon blJ Oeel1emeentt: Centrum Is J. van der Stoep of S. Tuitt (010· 
890233CJof010·8922Sll). 

S.6 Gebrulksve rsunnin1 
Voor bepaaldr evenementen moet Je ook (o f alleen) een Gebruiksur1unnin1 aanvRigen. Voor het 
Excelsior Staidion moet dit bijvoOlbeeSd, omdU het in 'een eebouw' Is dat niet voor dit doel bt?stemd 
is (offidee l mo1en er 2l mensen op het arasveld, lpv 1500}. De btandweer ki~t dan nog extra naar je 
plan en geen uilelndelijk de 1•b1ulksver1unnln1 a f. Ook voor Night of t he Sones In 2014 moest een 
gebruiksvergunnl111 un1evru1d wo1den, omdat het eve11ement plaatsvond op cen tetreln dat met 
hoge hl!'kken was omhelnd. 

S.7 Extra tips 
Vraag allljd maar voor 1 locatle de vtr1unnlng un voor het eveneme nt. Van<1f 2014 i taan wij 
a~ngemeld als evenement In de Ftsllvail Aaenda van Rotterdam Feslivals, wa u door wlf recht hebben 
op bepaalde loath~s (als de versunnlncunvrug 1oed Is). Hletvoor was dit nle t het geval, wnrdoor 
de com miss le noolt 100% re ker wist d11 een locatle voor hun besdiikb<1ar was. Oaarom vrol!'gen ze 
soms voo r 1 evenement meerdero ve11unnln1en aan op verschillcmde locaUes. In 2013 heeft de 
commluic bljvootbee ld voor het Festiv• l 1owel een ver1unnlng aangevraagd voor het Vroesenpa1k, 
als voor het Uoyd Multlpleln. Ultelndelljk hebben te de ver1unnl11g ce:lu egen voor het Uoyd 
Muttfpleln, wait voor de gemeente de veil11e keus was. Olt was erg Jammervoor de steer v.in het 
restival (en In het programmaboekje stond als Vroe renparkvermeld). Wij hebben dus al bepaalde 
locatles die voor ons beschlkbaar zljn, en 1ls de vercunnlngaanvraag r;oed Is, Is er dus geen reden om 
deze klcatle nlet te k1IJ1en. Vrui vanwege de kosten van de verr:unning en de kans dat de 
gemeenle voor de velll1e optle klest, daarom gewoon per evenement 1 vergunnlng aan. 



Als je voor een evenement geen vergunnlng no dig hebt (bljvoorbeeld als je c cn feest In Mansilo of 
Feyenoord gee ft) moel je wet de R£T inlithten v;m je plannen. Zij ltunnen reltening houden met de 
grole toestroom aan memen. Oil heb ik afgelopen jaar nlet gedaan (ik wht niet dat dit moest) en dit 
zorgde bij het openingsfeest wel voor moellijkheden blj de trams. 

Helaas hebben w e na het fesUval via de gemeente le horen gekregen dat er was geklaagd door hc t 

Sophia Kindeuiekenhuls over geluldsoverlast. De gemeente neemt die klachten erg serleus (logisch 
ook, het zljn ?!eke kindercn). W ij hadden geen vergunnlng voor deze loc.atie, maar konden meedoen 
op de vergunnfng van de pleinbioscoop. lk weet dus nlet of de pleinbioscoop weer ee11 
samenwerlting met jullie wil aangaan wat betreft het Festival, om dat zij degene zijn die 
verantw oordelljk word en gehouden. Als Jullle wel graag deze locatle wlllen, raad lk jullle aan om blj 

het eerste gesprek al duldelljke oplossingen te hebben voor dlt probleem van geluidsoverlast. 

5.8 Sportmldda1 v ergunnfng 

Wij hebben de sportmiddag la ten plaatsvlnden In het Excelsior stadion. Blj deze v ergunnlng Is de 
brandweer wat meer betrokken, omdat je oak een gebruiksvergunnlng moet aanvragen. Tijdens het 
Groot Student Overleg met de deelgemeente KraHngen kwam, na afloop van de Eurekaweek, ter 
spr.ike dat onte plattcgr ond van hel evenement niet klopte. Dit komt omdat Erasmus Sport de 
plattegrond hlervoor aanlevert , en zij lever en fed er jaar dezelfde aan, zonder dat deze up to da le Is. 
Wij warden hier echter op aangekeken. lk raad je daarom aan om di t goed te bespreken met 

Erasmus Sport. De plattegrond moet gewoon kloppend tljn, want anders kan de brandweer het 
evenement stoptctten omd11t zij die plannen niet hebben goedgekeurd. Ats Erasmus Sport dlt niet 
lukt, moeten jul!ie misschien het heft meer In eigen hand m~men, en hude deadlines stellen aan de 
sportvereniglngen. Zlj dienen op t ijd door te geven wat ze doen, en anders kunnen le nlet 

deelnemen met een activllelt. 

5.9 Planning 
Hieronder mijn advies voor je planning: 
Vanaf maart 7 Vergunningen van vorige Jaren doorlezen. 

Vanafbegin april 7 st'arten mel eerste versle vetgunnlngen 
Elnd april 7 lnleveren eerste venle vergunningen gebled Kr alingen 
Mei 7 werken aan vergunningen die niet blnnen Kr allngen vallen 
Begin juni 7 Dienstenoverleg gebied Kralingen 
Half junl 7 lndlenen vergunnlngen Kratingen 

Ulterl!jk eind junl ~ alle vergunnlngen hebben ingediend 

6. Fondsenw ervfng 

leder fiJilr v~;igt de Eurekaweekcommissle verschillende subsidies aan om de Eureltaweek deels v an 
t e kunnen bekostigen. De afge lopen jar en zijn dit 2 fondsen r:eweest, namelJjk het Trustfonds en het 
Fonds op naam Stichting Builenlandse 5tudenten, In mijn mapje kun je de aanvragen terugvinden 

die lk heb lngedlend. leder faar dienen we ongeveerdezelfde nnvrng In, dus je kunt de aanvragen 
van devor lge jaren bekijken en updaten/aanpassen waar nodlg, Verd er moet je 11ltijd een begroting 
toevoegen. lk heb hiervoor onze begroting gepakt en een beetje met de getallen gesjoemeld om te 
torgen dat Je negat iefuilkomt. Dan kan je In de brief namelijk aangeven da t je het fonds dus echt 

nodig hebt. Zoek In j anuarVfebruarl vast op wanneer je de aanwagen uiterlljk moet lnd!enen, en 
noteer dit. Mcestal moeten de aanvragen ergens in junl de deur uit. 

7. Bestuurst ralnlng 

Blj de EUR w ord en ook bestuurstrainlngen aangeboden. Oeze zljn erg nuttig en leerzaam (en gratis). 
Hiervoor kan je contact opnemen met Dorianne van Schaijk (loopbaanadviseur} . Onze training stond 
lngepland op 1 april, Dit was een goede timing omdat }e elkaar dan wel al redelljk kent, dus elkaar 

kan helpen met het bepalen van e!kaars penoonlljkheldstypes. Je zou het oak nog wat eerder 

kunnen doen, m aa r lk zou het nlet later doen. De training die fe wll aanvra gen blf Oorlanne is de 
bestuurst raining aan de hand van MBTI. 

8. Oud Eurelca 
De vorige Eurekaweekcommlssles voelen zich v aak nog erg betrokken bij de Eurekaweek. tl et Is dan 
ook erg leuk om contact met ze te hebben en van zete leren. Daarom o rganlseert de huldlge EWCU 

allijd een Oud·Eurekaborrel. JI!!' nodfe,t hlervoor alleOud-Eurekaleden uit om te komen borrelen op 
jullie kosten. Ook wilten ze graag ervoor m et z•n alle eten (waarvoor je een elgen bl)drage mag 
vragen, want anders Is Jullle budget zo op), Wij hadden er vorig jaar voor gekozen enkel een borrel te 
organlseren, maar Oud Eureka wil gr11ag a Iles op hun m<1nier hebben . - Is to en zelf eten gaan 
organiseren (wat wij erg vervelend vonden). Om dit te voorkomen, raad lk jullie aan toc.h ook eten 

ervoor le r egelen, Het is Jeuk om di!!' barrel nlet te laat In het Jaar te p!annen, want dan hebben jullie 
nog w at aan hun advlezen etc. 

Vcrder nodig je Oud·Eureka ook uit voor de COBO en de Eurekaweek zelf. Wij hebben niet a11e: jaren 

een cobo-kaartje gestuurd, maar volgens mij vana f 200S ofzo. Nergens sta at hoe vorlge jaren dit 
gedaan hebben, dus ik hoop niet dat allemaal mense11 lich gedist voelen. Oijde COBO en tijdens de 
Eurekaweek lie Je over het ;1lgem een voonl EWCU's uit de luhte 5 jau. Blj de Oud·Eurekaborcel 

kwamen er ook oudere EWCU's. 

Oud-Eureka heeft ook een racebookgroep. Je kunt Oud-Eureka dus zowel via mall, postals FB 
berclken. lk nl Jc erg1ms In fanuarl wel toevoegen aan die groep. 

9. Oraalboeken 
Een belangrljke halt voor jou als voorzitter Is het malten van de dra11iboeken. Reken erop datje hier 
sowieso we! 1 weken mee bezig bent. lk heb zelf met Excell gewe1kt om ze in elkaar te zetten. lk heh 
voor ledere crewer (eerst genummerd, later de nummers vervangen door namen) een apalte eel 

gemaakl, zodat je makk elijk kan kljken hoeveel lemand iedere dag doet. Zorg datje tijdens het 
milken van hct draalboek geed communlceert metje commlssleleden hoe Int je wat wH gaan doen. 
lk plande bijvoorbeeld In wanneer de lechnlek ongeveer mo est aankomen, te1Wijl degene van het 
evenement een heel andere tijd in gedachte had. Communiceer dus goed detijden en planning m et 
Je commlssieleden. Wanneer het draaiboek. af is, mo et Jeeen middagje lnplannen om hem rustig 

met heel de commissie door le nemen. 

Vr oegerwerd het draaiboek v11ak afgcdrukt blj onze drukker, maar ik heb een Copyshop het laten 
printen. Dit was goedkoper en sneller. lk heb het draaiboek laten printen bij Multi copy. 

10. Schadedalm 
Wlj hebben ditjaar een schadedaTm aan on s broek eehad, wat ons onnod!g geld heeft gekost. 

Daarom de (mogelljk onnodfge) waarschuwlng: gebrulk nooit zomaar een foto van Internet. Wij 
w!lden voor de promotle van de Open Hulzendag een mooie foto van een $ludentenkamer plaatsen 

op de webslle. Oeze hebben we gegoogled en op onze w ebsite g1net (tonder verm elding van de 
fotograar). We hebben toen op face book de l ink naar deze pagina gezet, waardoor je op Facebook. 
ook de foto zag. Vervolgens kregen wij een mal!tje van de fotografe van de foto, die een schaded aim 

elste van rond de 400 euro, omdat we haar folo londer toestemmlng hadden gebrulkt, en haar 
naam niet hadden vermeld. Wlj hebbcn toen direct alres om!ne gehaald, en de Juridische Afdel ing 
van de unlven!teit gebeld. Zij hebben verder het contact met de clalmer geh;id, en uitelndelljk 
hebben w e ongeveer 180 euro beta aid aan de claimer. 



Het ls na luurlljk zonde om aan zulke dingen geld te verliez en. Gebrulk dus websites mel stockfoto 's 
ah jull le foto's wlllen plaatsen waar wJJ nlet de rechten over be2itten. Aile foto's van de Eurebweek 
zelf zijn rechtenvr!j en mogen Ju Hie dus alti jd po<>ten, Verder hadden wij vorig faar Danlil van Vliet 
gevraa gd of hij la ngs onze progr.J mmaonderdeel·localles wilde gaan om deze te fo1ogra feren. Oeze 
folo's ko nden w e dan ook rechtenwij gebruiken in onze promotie op Fuebook. 

11. Verdellngtaken en prommmaonden:felen 
In he t begin zullen ju Iii!': waaruhi/nlljk de taken e n programmaonderdelen g;un verdelen. Hier zljn 
aan aantal a.-i nd•cht.spunten voor: 

De penningmeester moet blj !eder programmaondetdeel aanwezig zijn, en kan dus niet bi] 
de opbouw zijn Vim eve nementen die later op de da& p!aatsvinden. 
Promolie en Oeelncmcrs t it bij de programmaonderdelen die overdag plaah vfnden bij het 
service po!nt. Oit beteltent dat hlj nlet maltkelijk blj de opbouwvan avondacliviteiten kan 
iijn. 
f r zu\len minder taken ve rdeeld hoeven te word en, omdat Vrijwi11igers & logistlek deie nu 
op zkh nceml. O!t zijn o.a. stroom, hekken, techniek, e n huurland. 
De vooriittcr kin he t best de beve!liging en EHBO op zich nemen, omdat Je ook 
veiligheidscoOrdfnator '-Ian het eveneme nt bent. 
De deelnemerstas kan het best gedun worde n door lnterne Betrekkingen en iemand van 
Acqulsilie, omdiillt d!e partijen op de t as komen. 

12. Evenementenvenekerfng 
le der jaar slu iten we e en e ve neme ntenveneke ring a f, met Manh 8.V. In principe ka n je gewoon 
dczelfdc verze kerlng afslulten (Ma ry htt: ft het in 2014 a11emaal uitgezocht, ik sna p er verder nlet 
echt vccl van). Als jullie weer veel stl/gen qua deelnemersaant al, zou je moeten kijken of dit mo et 
worde n aangepast in de verzeke rlng. 

13. O!lamtte!tenplan 
To en ik met Royal Event Security ging eva!ueren, vro('g hlj heel terecht In hoeveue we e cht 
voorbe reld zljn op calamitelte n. lk heh de calamiteitenplannen namelijk we l ge Opdatet, maar ln 
hoeverre was de rest van de commlss!e echt op de hoogte wat ze moesten doen? En zou ik zelf echt 
wel direct wete n wat ik moest doen bij e en bepulde a la mitelt? Je hoopt natuurlijk dat er niks 
gebeurt, maar blfloorbeeld bij de cantus was het erg druk en waren de deelnemers ook nlet echt te 
controleren qua gedrag. Als hler e en tafel was omgevallen, had er best paniek kunnen ontst iilliilln. Van 
t e vore n was lk me nog nlet genoeg bewust van het reit dat jij als voorzitter dit, samen met de 
be\leili1ing en de rest van je comminie, moet gaan oplosse n. Bespreek samen met je commlssle dus 
goe d de calamiteitenplanne n, en ga van t e voren zelf even de loutles langs. Bekljk hoe makkelijk je 
de noodultgange n kan vlnden, en hoe je ledereen zo snel en vellig mogelijk.de locatie kan lat en 
verfaten. WaarschlJnlljk Z.ll er nlks mis gaan, maar wees toch zo goed mogelijk. voorbereid om een 
mogelijke calamiteit. 

Programmaonderdelen 



Opening: The Take-Off (Aimee & Cas) 

Superleuk dat jiJ de Opening gaat arg.mlseren; het eente efl meteefl aok het meest officifle event 
va" de Eurchweek! BIJ hct arga niseren van de Openiflg zijn er een aantal puntefl waar je voldoeflde 
aandacht a;;in meet besteden: 

1. Concept Opening 
2. De loc.atie 
3. Reiisseur 
4. Uitnodiglnge" 
5. Pragramma Opening 
6. Dive m m 

a . Orie OpenTnge n 
b. Voice-over 
c. Pedel 
d. Catering 
e. Plattegrond De Ooelen 
f. Parkeetplaatsen 
C· Rondfe Cortege + Artieslefl 
h. Oprulmen De Ooe len 
I. Uitsluiting sportverenigingen 

1. Tijduhema 

1 . Concf'pt opf'fllnJ 
Voordat je gaat bepalen waar de Opening in 2016 ga at plaatsvindefl, is het aan le ra den om binnen 
de comm Issie te overleggen of er het komende jaar weer een Opening moet plaatsvinden op een 
locatie voor alledeelne mers. Wlj hebben er dit jaarwel voor gekozf'n, maar de locatie waar wij het 
hebben gehouden (De Doe.len) groelt w e:I ee:n beetje ult 1ljn voe gen. Je zou er bljvoorbeeJd ookvoor 
kunne n klezen om de Eurekawcek te sta rlen op de Campus. De deelnemers kuflnen zkh d;m la ten 
reglstreren bij de facul teit (bljvoorbeeld RSM in T·gebouw, Ecanometrie In H·gebouw, Soda le 
Wetenschappen in M-gebouw etc.). Na d e. aanmelding kan dan per faculleit de Opening va n de 
Eurekaweek plaatsvlnden In een college zaal. Vervolgens zouden de deelnemers In de avond, tljdens 
het Openlngsreest, kunnen warden toege:sproken door de burgemee ster. Dit om toch da t officlii!le 
tintje eraan le gevf?n. 
Uiteraard is e en dergelijke Openlne minder spectaculalr, maar het doe t nlet af aan het program ma 
denken we. 

2. Localle 
Voar de Openings-locatie hebben wij dit jaar vrijwel direct gekozen voor De Doefen. De voorde len 
zljn dilt De Doelen vfakbij het Centraal Station zit {geed bere ikbaar, redelijke capaciteit en een prim a 
huurprijs). Durnaast fs het gebruik van de Ooe:fen hilndlg omdat Thljs van den Berg (de: 
eventmanager van De Dae!en) met veel d ingen ka n helpen en ook hn putten uit zljn ernring met 
voorgaande Eure kaweken. Let op: hij geeft kort ing op de huurprijs, maar wll dan wel flyeren bij de 
uitgang na afloop va n de Opening. Bij ons gaf hij aan dat dit een stilzwijgende afspraak is. Wij 
hebben aangegeven dat hij dit in het contract moe t zetten, slaa t dit er a ankomend jaa r niet in dan 
hoef je het flyeren dus niet toe te staanl 

Contactgegevens Thijs van denOerg: t .vandenberg@ded oelen.nl -

Groeien van nntal deelnemers 
In voorgaande jaren is er gebrulk gemaakt van twee zalen In de Doelen: Willem Burger Zul en Grote: 

Zaal. Deze 2ale n Ulen in 2014 he!emaill vol met dee lnemers, dus er was bij gebruik van deze zalen 
geen moge!ijkheden tot groel meer voor ome Eurekaweek. We stonden voor de keuzf?: kiezen voor 
groel en dus een extra zaal huren of beperking van het aanta1 deelnemers. We kozen voor het huren 
van ee n derde 2aa1. Dus nu st de Willem Burger Zaa l e:n Grote: Zaal kwam de: Jurr iaanse u al e1blj. 
Daarnaast hebben wij geen gebrulk gemaakt van een twee de scherm In de Grote Zaal (1odat fe de 
rapadteit kunt oprekken), dit scheelde 3000 euro waardoor de extra kosten voor de derde zul 
bepe1kt bleven. 

De capaciteit van de zalen is als volgt: 
- Grote Zaal: 1797 memen (221 me:1uen minder da n met tweede scherm) 
• Wiiiem Burger Zaal: 700 men sen 
- Jurrlunse Za al: ortkieel 465 mensen, m aar je kunt het oprekken tot ongeveer 52S. Wij hebben 500 
aangehauden. 

In verband met het aantal Internationale deelnemers hehbe n we besloten twee keer een 
Engelstalfge Opening t e houden: In de Jurriaa nse ual en In de Wi11em Burger b al. In de Grole Za 11I is 
de Opening vollcdig NedeJlandsgehouden. 
Net als in 2014, zaten er oak dit jaar llfil! gidsen in de zaal. Zij stonden blj de inloopwel In de zaal 
met hun groepsnummer, zodat ze de: dee lnemers wdcom konden he:ten. Daarna verlie ten zij de 
ual. 
De en!ge opti e om nag verder door te gwelen in de Ooelen, is het tweede scherm in de Grote Zaal 
opnieuw toe te voegen, de u padteit voor deze zaal zou dan met ruim ZOO plaatsen groeien. 
Wij hebben voor jultie a1 een vrijblijvende op tie genome:n op de Wiiiem Burger Zaal, Grote Zaal e n de 
Jurrla anse u a l voor 15+16 augustus. 

Reg!stratle 
Dit Jur kon de registratle niet op de begane grand plaatsvinden, omdat de Doelen daar een 
dynamlsche zaa l heeft gebouw (twee g rate tribunes die: nauwelijks te ve:rplaat-;e" lljn). Wlj hebben 
er voor gekozen om a Ileen de Se rvice Desk beneden te houden en de re gislratle per s1udie op de 1e 
verdle plng te organlsere n, We ziJn samen met Lisa naar De Doelen gcga an om le kljken hoe we de 
de reglstratie het bHte kanden lndelen. Muroverdt: regis fratieondrr hd kopje 'registmtit: ' van 
lisa. 

3. Reglsseur 
leder Jaar reglsseert John de Heij de Opening van de Eure kaweek. Aangeilen hij t amelijk 'prij1lg' Is 
(ongeveer C-), hebben we ans In januilrl en fobruarl georiCn teerd op andere mogelljkheden. 
De uiteindelijke conclusie was dat dit te fastig was. To en zijn wij toch in gesp rek gegaan met John de 
lieij en dlt bevtel ons prim a. John heeft rnet ans m eegedacht en ga r ans vooral veel idee~n mee. We 
hebben n.a.v. dat gesprek voor hem gekozen, zljn ervaring en professlonaliielt gar de doorslag. Onze 
wensen m,b,t. de Opening hebben we kenba ar gemaakt en John Is d iii armee aan de slag gegaan. 

Taken van John's te~m 
- Uchtplan schrijven 
- Fi!mpje s van goede kwalileit maken 
- Oe hele opening aan elka ar monteren 
- Decor van de opening 
- Geluld, licht en technle k tijd ens de opening 
• Managen van de stage tijdens de opening 

Contact met John 
In princlpe ver11ep het contact met John prim a. Wellicht Is he t ha ndig om volgend jaar een pl.lnnlng 



met John te m;akcm, zod;at belde partijen wet en wi t Je van elkaar kunt verwachten. In den plannlna 
hn het vot1ende n un: deadline ;unleveren f\lmpJes, dudllne proaramma v;;iststelling, dat um 
voice-over, tlJdspl1nnlng repetltied;ag en tl j<hplannln1 van Open!ng zelf. Wij hadden een deraellJke 
pl;annlng dtt )Hr nlet en hlerdoor hebben wlj op hct elnd wel lets mu r moe le n regelcn dan nod le 
was. Op 30 jull stuurde John lneens e en enorme mall met veel lnforma tle. WIJ moesten toen blnnen 
een week alle r.lmpjes blnnen hebben. fen tip Is om al op een vroea Ujdstip a<hter !!.!f filmpjes 
(vootnametijk studenten· & sportverenlcin1en ) u n te gaan en op tljd te lnventariseren welke 
parti}en cru1 In de Openio1 een plekje Willen (SG Erasmus, Erumus Magnine, Er;;ismus Involved 
etc.). Oil kost meer tljd dan }e van le vor•n denkl en nlet ledereen houdt zkh u n dud lines I 

~ 
Dit Jn r hadden wt net als andere j;anm weer een repetllle op 1onct.1 met hel hele IHm van John. 
ZOfl ervoor d1t Je op tijd vrailal aan John hoc de pl~nnln1 v"n die da1 eruit ziet, zod;;it je zoveel 
mo1elljk mensen kunt uitnodlcen voor de repethie (zle do<umentje In onze map). Bfj onsoefenden 
de studentenverenlaingen, sportverenlglncen, het Jtoor/orkest en de Hermes House Band . Meestal 
ocfenen 1ets en het corttge die d;;ig nle t. 
In het mopje 'Opening' vind}e oohen oveufcht von onu 1tperirledag. 

l&ml!ult. 
Als ju Ille aankomend jur weer een grote opening gaan organlumm In De Ooe1en (of een a nd ere 
grote loutie), kles dan zekervoor John ills reglsse ur. Het scheelt zo ont1eltend veel werk en hlj 
denkt a;an aspecten die Je Zl"lf over he l hoofd ziet. Het m11 dan veel celd zljn, mnr he t Is het wet 
waardl 
Contact1e1tvens John de Helj: ••••••••• 

4. Uitnodfaln1en 
De Openlna ls e:en offkiile1el•genheid, wur de Eurekaweekcommlssle k!der j;aar een Hnt;al 
mensen voor uhnodfat: 

~: 
College van Bestuur 
Bur1emeester 
Ople/dln1sdlrectt uJen 
Dennen 
RKYV (3 vin hc:t bestuur) 
Studentenvertnlglnaen (l vin led er bestuur) 
KasEUR 

faculteltsdlrecteuren 
Erasmus Sport 
Trust fonds 
OOS·medewerke1s 
Oud·Eurcika 

In ons mapje 'Openlna' kun te een aastenNjst vinden met dHrln alle namen •n • ·mailadressen van 
bovenslainde 1enodl1den (•n hun e:vt"ntuele unwezlcheld). Ournnst kun je: ook in dit mapje alle 
uitnodl&lnaen vtndtn. DitJaar hebben wij be.s&oten de ultnodltln1tn tr een stuk eerder uit te sturen 
dan vooraunde j1ren (1Ue uitnodigingen waren elnd mel Vtfstuurd). Du rnaast hebben wiJ In het 
hder van duuriaamheld ervoor c•koien om !llJ. ultnodlcinten per e-mall te versturen, hler hebben 
wij ceen neaalleve react Its op 1e1t1e1en. 
Uitelndelljk heeh teas EUR zlchrelf teruecettokken van deelnilme un de Openlni. Hun 
bewee1redenen zullen wij nog per brief ontvangen, spannendl -

S.Pro1rammil 
Zore ervoor da tje op t ijd begln t me t he t vaststellen v1n het programma van de Openlng. Vas te 
onderdelen zljn; speech rector magnlf\ws, spee<h (loc:o}bur1emeesttr, speech+fitmpfe 
Eurekaweekcommlstle ( voorzitter/projectlelder) , filmpJe SG Erumus, fitmpje +speech Goede Doel, 

studentenvtfenlalncen en sportverenlglngen. Ons 1ehele proaramma kun Je terugvlnden In ons 
mapje Openln1. 

ill.c.dll1 
Hel zljn et no1al wat tljdens de Openini. Dl" speeches iu11en voornamelijk aan het be1in 
plaatsvinden, dus Is het handl1 om daar ook een Hn tal filmpju In te pl1nnen. WIJ be1onnen de 
openlnc met de speech van de Rector M;;icnifKUS, VtNOl1ens kw1m tr een filmpje over een da& In 
het !even van een student van de EUR. gemaaltt door RSM studenlen lzij haddendeze: opgestuurd 
naar ons). Dit werd op1evol1d door een speech van de locobur1emeuter. Oaarna h•bben w ij het 
<ommlsslefilrnp)e 1etoo nd (lie kopje commisslefilmpje) en dauna Nadi1's spee<h incepland. Zo blljft 
het afwluelend. 

Vraag Hn de secre taressu va n de r•c tor magnlfKus en lloco)bur1emeestu of je hun speeches 
mln!mul ee n week voonfga 11nd aan de Eurekaweek m11 ontvan1en. Te n eerste kun je op basis van 
deie speeches bep1len wat de inhoud Is van de speech van de voonitter/projectleldervan juUle 
commlssle. Ten twee:de heb Jedan nog UJd om grote fouten In hun speeches te communl<eren . Wlj 
kregen de speech v1n de redor rna&nfficus pas een dag nn tevoren. Toen bleek dat hij niet het 
coede them1In1ljn speech had verwerkt. Ondanks dat wlj dlt blj htm hebben e;emeld, heeft hij op 
het moment supreme een on}ulst the ma genoemd. Jammer I 

Comrnbll!fllmp!t 
Het <ommlss5efilmpJe hebben we dit jur laten maken door Vorm Productions.. We wifden niet dat 
de Commlufe cent111I zou stun in het filmp}e, mur julst een verhalend filmpje m;aken gellnkt Hn 
ons thema. Al snel kwamen we op het idee d;it een a.stron;;iut (de HnkGmende student) cenl~al 

mo.st stun en hlj vers<hiUende studentikoze dingen iou doen In het filmpje. Zo konden we 
Rotterd;am en het studentenleven wat de .stad te bleden heeft laten ilen. Cas hti:eft het scr ipt 
vervolcens ultaewerkt, zodat alle comrnlssieleden kott aan bod kwamen UJdens het filrnpje. Het 
elndresult11t kun Je vlnden in ons milpje v11n de Openln1. Het filmpje Is erg goed ontvangen, julst 
omdal het 10 1nde:rs was dan andere Juen, een aanrader dusl 

Contactcecevens Steven v.m der Vorm: lnfo@yormurpductlpns nl -

Studenten· en soortvercnlcinun 
Dit j.nr hebben we de aanweliaheld v;;in studentenverenlalnaen anders un1epakt. We hebben 
be doten om 1lle $ludentenverenl1in1en en de RkvV Un fi lmp)e te laten maken (wat In totnl 
on1eveer 4,S mlnuut mo<hl duren} •nhen daarna rulmte te seven op het podium. Dir mnkt de 
openlnc een nuk minder lan1dradig en geeft de venni&ln&en 1hno11enoe1 ruimte om zlchielfte 
laten lien. De sportverenl&in1en hebben we wel 15 seconden per ve:renitin1 ceceven, omdat zij noa 
da;adwerkelljk leti doen op het podium. Voor het pubffek leuk om naar le kljken. 

Aili 
WIJwilden gra11 dat de acts een combin 11tle waren t ussen 1101 en dans. 
•Htrmes House bGnd (Koen Smits, •••••• 
Eerst hebben wlj de Hermes House Band vut1elecd. Het Rotterd1mlled vonden we een e;oede 
afsluiter van de Opening; een l!ed wat )e nog de cehele Eurekaweek en Jc studententiJd ul blijven 
hore:nl Contact met hen verliep prim a en ie vonden het ze!f ook era leuk om te do en. Wij hadden 
voor de open inc een slldeshow gemukl met de Nederlandse e n En1ehe tekst v;;in het 
Rotterdilmlled. lo werd het nummer ook interessanter voor de Internationals. Helaas week de 
Hnger van de Hermes Hou1e Band soms af van de oorspronkelljke vol1orde v;an de tekst, wurdoor 
de u ng nle t gelijJt lltp met de slides. Moc.ht en Julie oolt dt HHB will en lijdens de Openln1, dan 
r;;iden we le Hn om nn tevoren tegen hen le ze11en dat ie de oOnPfonk•lijke tekst moetcn 



aanhou denl 
• Studtnltnkoot tn htl studentenorktst (Orkest;Hann ;ii,lnfo@nu-rso.nl· Koor: Carmen, 
studente11koor.eur@gm ail.com) 
Dh Jaar leek het ons leok om een oplreden le laten verzorgen door verschillende verenigingen: 
Erasmus Dance Society, RISK (tone el), Stodentenorkest en het Studentenkoor. Met alle vter de 
verenigingen hebben we om de ta fel gezeten, maar helaas bl eek uiteindelijk dat een opt red en met 
alle vier de disciplines erin verwe rkt nlet h;iialbaar was. Uitelndelijk hebben we beslolen om verder 
le gaan met het studentenorkest en he:t stude nlen koor en le klezen voor e en nummer d.at 1ij al een 
keer samen he bben geiongen: Shake It Out van Florence and t he M.achine. Voor het optreden 
hadden zlj een dfrlge nt no dig, w!J hebben de kosten v.an de dirigent gedeeld met SG Erasmus. Verd er 
hebben wij extra mkrofoons bij De Doelen gehuurd, 1:0dat het optreden in de Grote Zaal letwat 
versterkt werd , 
• AfroM:os {Aron Norbert,-) 
Naas! zang wllden we ookgraag een d;msoptreden. Oil w.u ieh lastiger dan gedacht en achterar 
ge1ien ho.dden we hier eerder achteraan moeten gaa n. Afrokikos ls een Afrikaanse dansgroep die In 
2014 tweede is geworden bij Holland's Got Talent. Voor lx een optleden van 5 minuten (mix van 

vcmchillende optredensl vroegen 1ij €··· Jlel enlge nadeel van Afrokikos Is, Is dat communlcatle 
niet hun sterkste punt Is. Op de dag zelr arrivee rden ze ook aan de l;i le kant (door t reinvertuging), 
Oaarnaast n;iimen ze op de dag zelf p;n de juiste muziek mee op een USB stick, hierdoorwa s de 
muzlek bljna te la;it voor hun eerste opt reden. 

6. Dlversen 
Er zljn nog een aantat belangrljke pun ten w;i;ir we kort lets overwillen zeggen: 

a. Orie openlngen 
Oil jaar hebben wij gekozen voor drie Openingen, in plaats van t wee. We zijn niet tegen grote 
proble m en aangelopen door deze keuze. WIJ hebben 20 minuten tus~en led ere Opening gehouden, 
zodat we er zeker van waren dater genoeg tijd was om de sprekers/artie sten te begelelden nurde 
and ere za;iil (start in WSZ, dan n nr JZ en tot slot GZ). Verd er hebben we deelnemeis, in 
tegenstel!lng tot voorg.unde Juen, op verschi!Jende tijden la ten registeren. De opening in de Grote 
Zaal begon ditjaar immers 40 minuten lat er dan de opening In de Willem Burger Zaa1. 

b. Vok~ver 
Voor een grote opening heb je iemand nodig die de a ankondlgingen voor de sprekers/artiesten 
inspreekt. Jorrit Alkema (Oud-Eureka 2011) do et dlt al jaren en ook d!t jaar hebbe n wlj hem hiervoor 
gevraagd. Hij spreekt goed Engels en door zljn ervarlng staan de volce·overs crook heel snel goed 
op. 

c.~ 

De pedel is degene die het cortfige leldt tijdens de openlnc. De pedel van de EUR heel Marleen 
Kester en zijwerkt bij Al -01 (bureau van depedel,pede l@e ur.nl 010.4081761). Met haar kun je het 
beste al begin augustus contact opnemen m.b.t. de Opening. Met haar hebben we deveranderingen 
ditjur besproken, teals de drie Openingen. Ve rder hebben we een lijst met aanwezlgen vanuit he! 
cortege gestuurd zodat 1ij de toga's en staf voor ons zou klaarleggen. De2e hebben wij de vrl}dag 
voorafg.aand aan de Eurekaweek opge haald e n direct naar de Ooelen gebracht. He l Is handlg om aan 
Thljs te vragen of je op vrljdags al to e ga ng mag hebben tot de kleedkamer van het Cortege. De toga's 
e n star moeten namelijk achier slot en grendel. 

d.Calering 
Bij de Doelen kun je catering voor de 1ondai en maandai aanvragen, Wlj he bben ervoor gekozen 
om zondag de lunch (11oor John's team-+-ome crew), koffie en thee le laten 11enorgen door de 

Doelen. Op ma;mdag hebben wiJ koffie en thee in iedere kleedkamer 1eplaatst en ook in onze ei.gen 
crew·kamer. Verd er stond er een kleine kotfieba r beneden bij binnenkomst voor de deelnemers 
{hier konden zevoor 1 euro koffie or t hee kopen) en hadden we een klelne koffie .area voor het 
cortege blj de Jurriaanse royer gemukt. Hier kon het cortege wachten tu ssen de Op1mlngen. 
In de VIP-area (voor ramllie, faculleitsdfrecteure n, OOS·medewerkers en Cud-Eureka) stond ook een 
koffiebar. Geefaan Thljs aan di1t deie koffiebar ope rt moet gaan 1odra de eerste VIPS binnenkomen. 
Dit Jaar kwamen de eerste gasten al om 09.00, t erwij1 de koffiebar om 09.lS open zou ca.an. Wij 
verwachtten dat De Doelen dit ze1r1ouden oppakken, maar om de koffiebar eerd er open te laten 
gaan moesten we echt Thijs halen. 

e. P!attegrond Pe Doe len 
Dit Jau hadden we de deelnemersindeling in de zalen gebaseerd opeen platte1rond die Thljsvan 
den Berg naar ons had gestuurd. Oil bl eek op de zondag voorargaand a an de Eure kaweek een oude 
p!attegrond te 1ljn ull 20091 Alie stoelnummcrs wmm ondertussen gewijzigd, waardoor 
gldsenbordjes e tc. verkeeid terecht kwamen. Vraag dus altijd no.a r de meest recente plattegrondl En 
controleer dltl Verde r staan er op de plattegrond ook rolsloelplekken ingetekend, houd er rekening 
mee dat hler geen stoefen sta;iin. Afs je hler wel deelnemers kwijt wilt, dan moetje blj Thljs vragen 
daar extra stoelen te plaatsen. 

f, Parkeerplutsen 
Reserveer van le voren een stuk of 15 parkeerplaatsen bij De Doelen. Zo kan het team van John, alle 
commissieaulo's en auto v.an de bureemeester naast de Doelen parkeren, bij de artiesteningang. 

g. Rondle Corth e/artiesten 
Loop op 1ondag met de reglsseur alvast het cortfige rondje en artiestenrondje (wur moelje 1e 
unmelden blJ de stagemanager en waar haal je ze weer op). Vraag aan de pedel of zij 
maandagochtend lets eerder kan komen. Met haar loop je de e xacte route van het cortege (ook 
door de zaal), zodat zlj precles weet hoe het cortCge moe t lo pen. Oaam.a neem je alle crewers mee 
d!e het cort~ge/artlesten begelelden. Met hen ga Je Ian gs a11e kleedkamers en loop je vervolgens de 
route van het cortige en de a rtiest en. 

h. Uihluiting Soortyerentr.ingen 
Oil jaar kwarne n er drle sportveienlglngen nlet opdagen blj de Opening: Anlibarbari, BV Erasmus 
(Badminton) en De Zeil. Voor ons onacceptabel, want de voice·overs va n hun vereniging zijn wel ten 
gehore gebr.acht . Nur deze drie verenigingen hebben we een e-mall gestuurd, met daarin de 
mededeling dat zij uitgei!oten zijn van deelname aan de Opening van de Eurekaweek 2016. Max van 
Dljlc. v.an Erasmus Sport heb lk hler ook van op de hoogte gebrac:hl. 

7. Tljdschema 
HJeronder een a lgemeen tijc:hchem a, zoals wij het e.e . .a. hebben opgep;iikt: 

Wat Wanneer 
Lot;ttie vaststellen/contact met Thijs Begin maart 
Bralnstormen over progra mma Begin ;1pril 
Me t co11eca van lnterne betrekklngen hepale n Begin april 
wat je verwacht van sponverenlglngen, 
studente nverenlginge n en Kaseur 
Contact opnemen met de reclsseur Elndapril 
Namen gaslenlllst ve rzamelen Beglnme l 
Uitnodigingen versturen Eindmei 
Program ma openi ng vaststelte n Elndjuli 



Volce--over ocnemen Elnd lulVButn aur:ustus 
Cont01ct opnemcn mel Pedel (m,b.t. cortece, Begin auaustus 
tou'.s,.sun 
Met ThlJs laahtc bt!langrljke punt en Begin augustus 
doorspre ken: nterin1, parkeeJplaatscn, 
kleedhmerlndelln1 & 1ndue benodigdheden. 

Meet the Campus (Loise & Nadia) 

Stydleygrenlglngeo 
Meet The Campus Ii hand!i om te lateo doen door de lntem, vooral omdat we dit jur alleeo 
studieverenlclncen trbij haddeo betroJtken. Het was er-s slmpe~ tOfl ervoor d01t elke 
studieverenlclnc HD leuke utiviteit neer tet. Ptobter ook mel ze met te denkeo, sommigen vlnden 
het moellljk wit te bedenken. Een leuke activiteit hoeft zeker nlet duur te zijnl Spreek dus een keer 
af met elke studlcverenlclnc en bekljk wat de plannen i ijn. Ook moetfe duldelijk deadlines n n,even 
wanneer ie dt activlteil moeteo doorgeven, bijvoorbteldvoor 20 juol, todat Jljje plattecrond kan 
uitwerken en het lnformaUep1kket. 

Vraag ook gcllj~ 110 elke studieverenlging hoeveel e lekt rlcltelt te oodl& hebben, hoe groot en hoe 
twur de ilC"tlvltelt Is en ook wlc de levera nderYln de actMtelt Is. Dit wil hct cfb na melljk a11emul 
we ten. 

ill 
Ook mo et ft voor dcte actlvlteit allM goed afstemmen met het EFB, zlJ tljo namelljk de bus op de 
uni. Spreek v1n tevoren met u af, todat je weet wat z.IJ v10 Jou verwachten en andersom. 

M·hal / Rrceopfan 
Voorveel procramm• onderdele:n heh je een regeoplan nodls. Dit zul Jedan bespreken met Daisy. 
Dai'Y Is de bus en contactpersoon ~n ons voor de M·h•I. ZIJ wilt net als EFB a.lies 2 wckcnvoor de 
Eurehweek rond hebben. Oil is best handig, ook voor jezelrt 
Het eolge wit lu t lJ kan lijn aao evenementen op de uni Is e teo uitdelen. Oil mac a11een als 

o het merkloos voorv~pakt is 
o of het lt'Serveerd word l door een offk:llle uteran (ilc oterreglement, map 2015) 

ll! 
21e hlcrvoor het stukje lnformatlemarkt. 

~ 
Je werkt de hete wffk umen met ecn leverander, wlj arcelopen jaar met Uaarhuis. Je bn no EFB 
het nummer vr11en van de cont1etpersoon die hier op de uni over de elekttidteitspuoten1a1t, 
zodat zlj van te voren even kunnen bellen met Haarhuls om des t ort te sluite:n. 

Yllilflinr. 
Bij huuf11nd kin Je wat zilukkeo huren .a statafels om het eveneme:nt wat ge:-'chill'-der te mahn. 
Ook haddeo wij skydancersgehuurd om evenemen ten wat op te leuken. 

Orlnken 
~Srnltse. 

~ 
Regel ook ean aftokenlijst zodat je alles makkelljk kan bljhouden, 

Krum pk\ 
In de brochure kunnen paitijen nngeveo of te cen kra•m wlllen of nlet. AJs Jeer veel nodig hebt hn 
je beter van lessen bellen, als jeer niet heel veel nodlg hebt kan Jt het ook blJ Huurland huren. Zo11 
dat Je ook altijd mlnlmnl l krnmpjes voor jeulf huurt blj elk evenement w~t buiten plHtsvlndt. 
Een stand voor de service desk. een stand voor de orcanilaUon desk (als dit nodig Is, anders kin 



service de~k altijd nog wel wat extra rulmte gebruiken) en eenlje wan je geld op je pas kan zetten of 
muntjes kan kopen, wat iullie ook doen. 

Eatulleltsprogfamma'.s 
Elke studleverenlglng rege lt het elgen lacul!eitsprogramma. Zorg dat Je ook e en de adline stelt voor 
het doorgeven va n wat ze gaan doen. Ook slaat er In de SWO met de 1tudlevereniglngen 
opgenomen aan welke elsen le moeten voldoen. Oil e,aat In prlnclpe aHl/d pdma, tegel alleen wel 
per faculteitsptogramma 1 crewer die het gaatcontfolefen en \Ian de elsen weet. Ook mo et je zelf 
het HBO·progfamma regelcn. Dit is hand ig om te doen via Wilma \Ian PillPeople. 

Launch Party (Cas en Olivia) 

We hebben dlt Jaar besloten, na dric loca li es t e hebben gecontacteerd, om het openlngsfeest blj 
Fevenoord le organiseren. rn principe viel Cruise Terminal als locatie al snel af aangelien het 
belachelijk duur bleek le 1ijn. Tot slot hebben we \'Oor Feyenoord J,p ,\', de Maassllo gekou:n, omdat 
ze ongeveer even duur waren, de contactpersoon bij Feyenoord erg wiendellJk en meedenkend 
bleek (en d!t abso!uut nlet het geval was blJ de Ma:assilo ) en hel ons simpetweg enorm tof leek om 
het feest blJ zo'n typlsch Rotterdamse loc;;itie te houden. 

Al snel besloten we om het opentngsfeest om te dopen tot launch Party, aangetlen dit goed 
aansloot blJ het !dee van een opentngsfeeu en ons them a. lk geloof dat we ongeveerdrie of vier 
keer een aantal uren b\j Feyenoord hebben doorgebracht om a lies door te spieken; het gros van de 
communlutie ging echter over de m ail. 

Artiest en 
Het bleek be st een kluif om goede artiesten te vinden dle nlet overpriced waren. Zo'n beetje de 
gehele com m Issie heeft meegeholpen met hel vinden van a rtie sten; uiteindelijk hebben we, nadat 
het zeker was dat we nog \'eel geld te spenderen hadden, wat minder nauw gekeken naarde kosten 
en Eva Simons geboekt. 

De<oratle 
We hebben via Vera's cont;;icten met Vie als snel besloten om met Amalia (Ce lebrations and E\'ents) 
in zee te g;;ian, Zeis een erg drukke maar gepassloneerde vrouwdle we zeker aan kunnen raden; 
echter vie I de decoratie op de avond welwat tegen, vooral met In het achterhoofd het geld dat we 
er aan hebben gespendeerd. lk denk echterdat dit grotende els komt door het feyenoordgebouw, 
waar veel verschillende wan den waren en er niks a;;in het plilfond gehangen kon worden. 
Celebrations & EventsNederland:info@celebrationsandevents.nl 

Transport 
We hebben van te voren een a ardig tf.anspo,tschema gemaakt, wa;;irin we alle \'erenigingen 
verwerkten. Op de avond 1elf is dit wlj soepel verlopen, mede door de grote omvang van de 
Fevenoord parkeer p!aals. We hebben besloten om l ien touringcars te huren, omdat we terecht bang 
waren d;;it de transportcapaciteit van de verenigingen veel le laae, was. fen mlnpunt was dat 
sommige EW-lopers erg fang hebben moeten wachten omdat de tourlngsca rs n let bljna le eg gln gen 
rijden. Een betere communlcatie naardeelnemeu hierover of ftxed vertrektijden waren achter;;if 
wenselljk. We hebben In een vergade ring besloten om op de hecnweg geen extra tr;;insport te 
regelcn, omdal we vemachtten dat men sen enigslins verdeeld (qua tijd) zouden aankomen met het 
OV. Oil was een verkeerde tnschatting; de !rams zaten ultelndelljk stampvol. Hal\lerwege de avond Is 
de RCT nog komen \'ragen ofhet 's avonds weer zo'n chaos zou worde n en met het veuoekom te 
volge nde keren met derge!ljke evenement In te !ichtcn. Doe dit dus als Jc in de komende j are n in je 
plan het OV nlnk gebruiktl 

De avondzeU 
Het openingsfee~t verliep aardig. De blrmenkomst was wel a a rd lg chaotisch, he t \'ertre k al helema al 
doordat mensen een la nge t ijd voor de garderobe hebben m oeten wachten en het was net lets t e 
druk. Oesalnlettemln geloven we men het over het alge meen aardig nnr zijn zin heeft geh;;id. In 
prlndpe was Olivia tljdens het openlng$fcest verantwoordelijk voor contact met artiesten en de 
party manager en hield Cas zich voornameliik be zig met de kassa's en het cuh geld. Bu it en 
coOrdineerden andefe commissieteden met de st udente nverenigingen. 



Conclusles 
Al met iii hebben we een ltuk mur ltts tt d'uk fttst 1eorcanlseerd bij de Kuip. We zijn er zeker blij 
mee dat we deze loutle htbben ult&tprobttrd, t<htet lsons advies wel om, zeker met in het oog 
du de Eurebweek allun maar zal blijven croelcn qua dccklcmcrs, nict mccr cen fccst tc houden 
hlcr. Oc capaciteit Is simpc:twec te: kleln, de rolttappe.n zljn me.t de In· e n uitstroom wat onptaktisch 
en qua decor a lie Is hi t un linke: kluU t.o.v. bljYoorbeeld de Mussilo. Ook moct je zeJr c>ctta vervoer 
u:gelen, wat weer een extra kosttnpost t n getc1el ls. We raden je dan ook aanom we:er bij de 
M.11a<>sik> te gun kljken, of mluchlen :elf ten louUt le creiten (denk un cen tent; zo ben je 
compleet autonoom en kun Je deelnemen 1,70 In pints van 2,60 pet ble rtje te la ten betalen). 

We: hopen met dlt veul•& Je etn beknopt ldtt te htbbtn kunnen ceven van het openingsfeest en 
zijn bcnleuwd wat ju!lie komend Jnr ol poten gnn ieuenl Uiterurd ontvan1en wij araag een 
uitnodiging :)I. 

City & Port Tour (Lisa & Nadia) 

De City & Port tour Is een Jnrlij1cs teruckerend ondetdeel van de Eurekaweek. Deze tour Is bedoeld 
om studenten, bekend of onbehnd met Rotterdam, een da1deel de leuke plekken In Rotterdam te 
lilten ontdekll.en. Om de tour te ruHsertn werken wiJ samen met de Gemeente (S.11tome Auu en) en 
Urbilnguldes (vootheen: Archl1uldts). De &tmttnte betult het 11ootste 1edeelte Viln de tour e n 
Urbanguldes is verilntwoordelljk voot het m1ke n van de rovtes en het vastleccen van locaties en 
utlesten. Wlj hebben In Junl voor het eeut 1f1esp1oken met de Gemeente en Urbilnguldu. 

Contilclpersone n 

Bedrijf Cont1ctoersoon Teldoonnummer E·mall 
Gl"meente Salomif:Auuen - Sgc-.aunen@rotterdam.nl 

Rotterdam Zij zol wordt.n 
Vt.fVQfl{Jtn, d/t 
ptrsoon ntemt 
contact mei lu/lit nn 

Urbanguides Dora Borst dora@conceptcircus.nl 

Urba n1uldes Amanda Wims Wilms.am11nd1@1mail.com 

Het afgeklpen Jur Wtfd de 1our op mundag georcanlseerd. WIJ hebbl"n dit jur besloten om de 
tour op dinsdilg(ochtend) te doen. De cemeente en U1b1n1uldes waren hle:r ere blij mee-, omdat je 
opdeze manler de studenten trckt die echt &rH& de routu willt:n kipen. Oe dae. zae. e:r ali volit uit: 

10:00-11:00 uur 
11:00-14:00uur 
14:00-17:00uur 

Ontbljt + openln& Rotterdamdag 
City & Port tour 
Chlltue:a 

Ontbijt en opening Ro1tcrdamdn 
Oe City & Port tour bealnt leder Jur op een centralt locaUe In de stad. In dit &evill wu dill het 
Grotekerkplein. Door de rqen wuen wlJ tchter 1enoodzukt om het ontbijt in de: laurenskerk te 
houden. Het ontbljt en de: openln& werden 1e re1eld door Usil en Cu. Tlfdens dit uur m~sten ee:n 
unti l dincen e.uHliseerd wordcn: 1. De deelnemers moesten ontbijten, 2. De gidsen moesten de 
route opll;iilen 1. De deelnemers motsten hun lunchpakkelje: ophalen en 4. Oe tour viln slirt la ten 

caan. 

Het ontbljt kon men op locatle klurmaken en opeten. WIJ hebben het on lbljt viii de AH op de Meent 
ontbljt laten bezorce:n. Dit WilS een groot untal btoden (hul ook 1lutenvrlj en lilctosevrij en lee dit 
bij het service point!), bele& en drlnken. Dnrnaast hebben wlJ ble1banken @n -tafels geregcld Wililr 
de deelnemers un konden ontbljten. De lunch was een tuje met btoodJes, drlnken en wat te 
snacken. WiJ hebben gekozen voor een tuJe, omdat de deeln emers dan t elf konde n bepalen waar 
en w' nn eer llj clncen lunch e n. E('n crewerwas verantwoorde: Hjk voor het uitdelcn van de boelcjes 
en slickers me t de1ebleden. Hltronder zullen wlj verder lncaan over de gebieden . De klck-off we rd 
verzorgd door Rotterdam routes. Olt ls een ilPP met venchlllende routu door Rottl"rdam. Degene 
die di" app ingeiproken heeft , Sjoerd, hletd een praatje. Vervolgens heeft Cas op ht.t podium nog 
en Ice uitleg gegeven en hct st1ruchot ce1even. 



Cilv & Port tour 
Oit jaar is gekozen voor een andere aanpak. Wij wilden de deelnemers naar een gebled In Rotterdam 
sturen, zodit iij due soed konden leren kennen. In dit gebied waren ze vriJ om te klezen waar zij 
heen wilden gaan. Op dl"ze manter hoopte n wij een lets minder gedwongen sfeer te creere n. 
Daarnaast blte k ult de e nqu!te van vorlg jaar dat dtelnemers ook graag bektndetc 1ocaUu zoudcn 
willen be zoekt n. DI" vier gtbieden waren: 

1. De Culturele As: dit is het gebied bij Rotterda m Centrnl, Westkruiskade en de Witte de 
Withst raat. In dit gl"bied was o.a, Path~ opcenomen, waarmee !" en acqul-deal mee Is 
gesloten. 

2. Laurenskwartler: dit Is he t gebied blj het Grotekerkpleln, de M0trkthal en het EUC. 
3. ROM: het ROM is een kade op Rolterdam-Zuid. Deelnemers werden hier hee n gebracht per 

boot (de Amelinder), wat al een uitje op zich was . De opstap was bij deSpido. 
4. Rijnhaven: dit Is het gebled bij de Recht bank Rotterdam, De Rotterda m, etc, Ook hie r 

werden de deelnemers heen gebracht pe r boot (klelne boten: Tenders). 

Omdat sommigl" gebleden per boot bezocht wcrden, woas het van belang dat deze Behieden als ecrst 
vergeven werden. 

De dee!nemets liepen dus voor hd e erst gte n vaste route, maar wart n vrij om t e gaan en staan 
wur ze wilden. Om duldelijk te maken welke locaties zlj konden bezoeken, is door de Gemeente en 
Urbanguides een boekje laten drukken. De gebieden kregen ieder e en eigen ltleur en de deelnemers 
kregen stickers In de Juiste kleur, welke gedurende de route gedragen moest word en als 
toegangsbewijs. Wij hebben er bewust voorcekozen om de kleuren van de cebleden nlet In het 
boekJe op te nemen, omdat we bang waren dat men wilde rullen van geblcd. Olt was echter 
verwarrend voor de gidsen en deelnemers. Wif zouden daarom a0tnraden om volgend Jaar wel de 
ltleur op te nemen. Op federe locatie was er op een bepa ald moment een sprelter en een opt re den 
van een band. 

Nabespreklng met de Gemeenie en Urbanguldts 
Na de Eurekawee k zijn wij ga~m zitten met beide pirtijen. ledereen was erg tevreden met hoe de 
dag is verlopen, ttet onderdeel is druk bezocht en er zijn geen vervelende dlngen voorc evallen. Ze 
zijn erg tevreden over het concept zoals het dit jaar isopgezet en willen dit volgend jaar graag op 
dezelrde ma n!e rvoortzetten. WIJ a dvlseren om vofgend jaar dezelrde taakverdeting ilan te houden: 
Eurekaweek Is verantwoordelijk voor het Ontbijt, Kkk·otf en de lunch en de Gemeente en 
Urbanguides voor de tour zelf. 

Volgend jaar is het wel handig om per gebied 1 crewt r beschikbaar te hebben als on dersteunlng van 
de locatiemanager (e en persoon van Urban Guides). Deze a ewers zoudcn dan ook al bij een 
vergadering met Urban Guides mocten iitten om a lies go ed door tc spreken. Omdat er per gebied 
miar 1 iemand va n de organisatie was, ging het daar redelijk rommelig. Zo konden bijvoorbeel d de 
bandjes en spre kers nlet goed worde n opgevangen, omda t de locatiemanage r ook kaartjes moest 
uitdelen voot be pa aide onderdelen tn vragtn moest bt a ntwoorden \Ian dtelnemers. 

De acquisitiedeal met Pa the is bij ons al gesloten voordat dulde!ijk was dat hel concept van de 
City&Port tour heel a nders zou zijn. Met Pathe was a rgesproken om een aantal groepjes een 
rondleiding le geven. Omdat de groepjes nu e chter vrij waren te gaan en staan waar ze wilden, en 
nlt:t op t:l"n vaste t!jd t:tgens \lerwacht wt:rden, kon dft nl et doorgaan. Lang Is gt:1ocht naar een goed 
altern;itief, mair P;1the d;icht hh?r niet goed mee en er was weinig mogelijk. Oil was dus niet prettig, 
omdat Pat he we! h;id betaald om in de City & Port Tour te zitten. Wacht dus even met het stuiten 
van Acquisitiedeals, totdat het idee c oed staat. 

Chill-area 

Wij hebben de Chil~area als nieuw programmaondetdeel toegevoegd omda t we een schetdfng 
wilden tussen de verschiHende type verenigin1en. We hoorden naml"lijk va ak terug dat dee/nt:mets 
de verschlllende ptogrammaonderdt:len vet: I op elkaar vonden lljken, omdat overal dezelrde partljen 
aanwezl.g waren. Meet the Campu s wt:rd het evenement van de st udleverenlglngt:n (voo1heen 
waum hler ook st udentenverenlglngen unwezlg), de sportverenigingen hadden de Sportmlddag, en 
de studentengezelligh eidsverenigingen kregen een nleuw programmaonderdeel: de Chill·atea 

We he bben la ng naged acht over de lnvulllng va n de Chill·a rea. We Wilden nfe t dat het hetzelfde 
werd als het festival, of dater weer allemaal opblaasat1racties zouden staan. We vroegen daarom 
eerst ;un de vereniglngen of ze een activiteit met een spele!ement konden bedenken, en dan niet 
zo'n opblaasactivitt:lt. De verenigingen toondtn helaas zeer weinig cccativiteil, en kwamtn nlt:t met 
goede idel"en. 

Om zt: te helpen met activiteiten veninnen, hebben we daarom een thema toeg1;?voegd: kermis. Hier 
zijn veel activiteiten bij te verzinnen, ook met spelelement. Oolt hi er reageerden de vereniginge n 
nlet etg enthouslast op: ze bleven altijd t:rg in he t negat ieve hangen, e n ugen \looral de nadtltn 
ergens van. Bij de Gemeente Rottetdam zorgde dit them a ook voor moeilijkheden. Nadia had t:en 
afspraak met Team Evenementen over de vergunnlngaanvraag voor de Chll1 ·area. We wflden dit 
evenement In ofwel het VJoezenpuk, ofwel het Euroma$lpark. Het Euromaslpark heeft een 
verstevigde grand, waar zwaardere dingen op mogen, en daarnm Is deze loca tie beter geschikt voor 
2o'n e\lenemt:nt. Dt Gernt:ente 2ei t:ehter da t het kermis-thema nlet op die locatie past (vanwege 
he! locatieprofiel water over de2e evenementenlocalle Is opge.steld) en dat we beter konden gaan 
voor het Lloyd Multlplein. Hierwordt a ltijd de kermis gchouden, dus dit Jou goed aansluiten bij onze 
plinnen. Wljwilden echt niet naar het Uovd Mulllplein, omdit we een groene locatie wilden. Omdat 
de vergun ning hoogstwaarsc:hijnlijk zou zijn afgewezen als we hl"t kermisthema hadden geh anteerd, 
htbben we besloten dit te lat en \laren. 

Omdat we het Ucfst het Euromastpark als locatie wildcn voor deze activitcit, hebben we de ln\lulling 
van het evenement aangepast op het loc<ltieprofiel van het park. Oil park is "een oa 5e voan ru5t" 
w.1ar ook ruimte is voor •sport en sper . We hebben daarom aUe verengingen ge11raaxd om een chlll
p1ek In le rich ten (oase \Ian rust) en om t:en actlvit tit neer te zetten die de deelnemtrs konden doen . 
We hebben welnic; eisen c;esteld aan de acti\liteit, omdat de tljd begon te drlngen voor het lndfenen 
van devergunnlngaanvraag. De enige eise n die we haddcn voor de activltelten, kwamen meer 
vanuit de gemeente. In het Euromi stpark hinteren ?e namelljk st renge regels omtrent bijvoorbee1d 
het gr as en het groen. Zo mag er hi er nib in de grond gehamerd worden, en er mag niks aan bomen 
gehangen wordcn. 

De verenlg!ngen venorgden dus allemaa\ ee n actillitelt en chill·plckkcn. Daarnust hebben wij 
ainkleding geregcld lliill FatBoy (zltlakken, kleden en hingmitten), hebben we klcinc spellen 
gehuurd (zoals ba11en, goa1tjes, groot-twister etc.), een karikatuurtekenaar lngehuurd, en een ij~kar 
laten komen (welke wif hadden argt:kocht). Ook hadden wlf spe!kaatlen laten bedrukke n met ons 
lo.go, en de gidsen konden die gratis ophalen tijdens de Chill-area. 

A!s DJ hadden we De Hofnar ingehuurd. EuroPA heeft alle technlek geregeld en de DJ·booth hebben 
we 11ia Red bull geregeld. Ha arhuis venorgde weer de st room, en we hebben veel hekk.en ingehuurd 
om het park te omhekken zodat we er alcohol konden schenken. 



De bar werd verzorcd door de Smits•. V1nul1 de ~rcunnlnc mouten we voordr barren 
loopplanken leggen, 1od1t het 1ru dur nltt 1ou bes<h•diatn. Het wu relatief ere duur om 
looppl1nken te huren. 0Hrom hebben we hoult n tuintegels c ekoc.ht b4j de Pr.xis, we Ike voided en 
aan de omschriJvln& v.in loopplanken. 

Het c nis In het park mo<hl echt nltt btsth<11dlcen. Htl w.n dauom nlet toegesta•iin om met auto's 
het 1ras op te rljden. Mocht het voor un vereni&lna noodtakelijk zijn ceweest om wel het CliS op te 
rijden, dan mouten 1e dat van cevoren Hnce1even zodat we rljplaiten kondl!'n inhunm. Oil 1ijn 
ljztren pl.iten waar de auto's overhu n kunnen r ijden zodathe t gr;n nle t bescha dlgd. Uit eindelijk 
hodde n~mand het 11as op te rljden, dus 1ljn de platen niet incehuurd. 

Mtl de opbouw h1bben we l!:l!:n pl1nnln1 cemulr.t hoe lul welke verenlging !ton komen opbouwen. 
We hebben bij deze pl1nnln1 rekenin& cehouden met de loulle die we ze hadden toegewezen 
leerst zouden de vente verenl1ln1en komen opbouwen, en daarna de verenlginge n dle het dichlst 
bij het piid stonden). Tljdens de opbouw en het be1ln van het evenement stonden er nog ontzettend 
veel auto's op het pad. Oii wuen echter 1ttn legale parkeerplekken, en dit pild moestdaO!lrnaa n 
vrijgelaten worden zoda t de hulpdfensten htt Piltk eoed konden bereiken. De a uto's moesten du r 
dus a11emaal weg. Olt was nog btst een gedoe omdat Je nlet wist 'Vin wie welk busje: wu. 

Het eveneme nt elng ultelndeliJk erg go ed. De verenlalngen war en ere blij dat ze een efgen 
evenement hadde n. Als jull!e weer zo'n evenement wiUen met enkel de studentenveren iglngen, 
rad en we jullle aan om snel voor jezelf dutde!IJk te hebbenwat jeverwacht van de verenfgingen. Ze 
vonden het uitelndelijk erg moeiUjk om een orl1lnele 1etlviteit te veninncm, en er Is ook vooral veel 
werk gun zitten In het stlmuleren van de vereniglngen om creatif'f te zijn. Een thema geeft de 
vereni1in1en sturin1, maar hl!l mol!t natuurlljk Wl!I 11nsluiten bij hel locatieptofiel dat de gemeente 
heeft. opgesteld. 

Cantus (Aimee & Vera) 

In 2014 hebben te voor het eerst een 11ott Canlus georcanbeerd waarbij iederc del!lnl!mets 
w elkom wu. Het leekons leuk om d1t dit ~ar voort te ietten. De Cantus wn dit Jaardus 
hoofdprogramma op de dinsdac avond. Wil hopl!n uiteraard dat jullle dit dit )ur voort gaan tetten 
@ I 

Voor het org1nlseren van de arote C1ntus iljn de volgende upecten belangrijk. 
l. locatie 
2. Cantu sh and 
3. Cilntusbundels 
4. 9!ersets en hulp va n verenl&ln1en 
5.Pitchers 
6.Smhse 
7. Podium, lie.ht, geluld 
8. Divcrsen 

Locatle 
De loc.atie van de Cantus hebben wlJ V1lj snel bep11ld: de M9·hallen In hel M-gebouw. Oil is namelijk 
de enlse grote hal dle ook qua prijs vrlJ goed betnlbaar Is. In 2014 hebben ze. kortiog gekrecen 
op de huur en betaaldc de Curekeweek- per evenement In de M·hallen. Wij vonden dlt 
alsnog veel geld e n 1i}n Hmen met Joop In cupre:k ge gnn met het EFB. Uitelndelijk hebben wlj 
kunnen re&elen dat wij twee keer . kortin& krea en op de tot ale huur als wlJ aan ver~iflende 
cisc!n zouden voldoen (zle huurovereenkomst), dit kwam nee:r op <911-

cantusband 
Gttn cantus zonder Cantusbandl WiJ tljn eerst in gupre kgegaan met de Cantusband van 2014. De 
c.ommlule van 2014 cat aan dat hun cantusband 'prim1' was, mnr nitl geweldig. lk heb toen aan 
deze Cantusband &l!\lflt&d of ze hun prljs wild en lat en zaU.en van , dlt wUden ze 
nlet dus s ing ik verder kljken. De Cantulband TCB Blacchus stuurde ons toen een e·mail met daarblj 
hun portfolio. Ze hadden no11een el'Vuln& met pubUek boven de 700, maarwaren me teen mega 
enthouslast. Daarbij komt dat zlJ l!:l!:n prljs rekenden v•n • · (een stuk goedkoperl) en dat ze met 
14 man iouden optrede n. We hebben gt probeerd om bljeen van hun c.antussen aanwe2l1 te zijn, 
dit lukte nfet ivm drukke 11end1' s, dus uittlndt~1'k hebben we a.d.h.v. een filmpJc besloten dat we 
hen wild en boekenl 

Naar mlJn men Inc een va n de beste keuus die we hadden kunnen ma ken, want het optteden van 
TCB Bracchus was fantastlschl Alie 14 waren ze er a l om 16.00 die daJ, omdat ze het fijn vonden om 
op tijd le kunnen repeteren. Hele t elut e menstn die alles zelf meenernen (pilk, lns lrum enlen etc..) 
en de technlsche kant hadden ze van tevoren besproken met Ralph van Europa. lk had via de m1il 
een aanta l dlnge n mtt hen besproken (elndtljd, seen polonaises en dat zlj nlet door de microfoon 
om dra nk mochten vrae:en) en nur a11e5 hebben ze celuliterd, heel fijn a1s org•nlsa torl Tijdens het 
optreden kregen ze ledereen mee (van ht t uite uto llnkertafeltje tot het uilerste rechlertafeltje) en 
na afloop kregen zlJ en wlJ a Ileen mear lovende rue11es, over de band, e rg leukl 
Contactcegevens: Hans Ourenkamp, tcbbra cchyt@tmall com 

Cantusbundels 
Zodra Je de c.antusb1nd hebt va~taele&d, ls het belangdjk datje ult hun repertoire een stuk or 23 
nummcrs klest. lk heb (samen met Canlu~band en commlule) ervoor i ekozen d;at de untusband 



opkwam met e en up lempo nummer (door de zaal hee n), vervolgcns begon de nntus met het 
Wilhem us. Daarna kwamcn dczc nummers aan bod in onderstaande volgorde: 

Land van Maas en Waal 
Sweet Caroline 
Wild Rover 
llet r egent zonnestralen 
Country roads 
De mceste dromen zijn bedrog 
Angels 
The lion sleeps tonight 
Sweet Home Alabama 
Proud Mary 
Guus Mceuwis Medley 

Hey Jude 
Piano man 
Je hoert nlet naar huis vannachl 
Summerof'69 
Slilinmij 
We are lhe champions 
lwan1 it 1ha1way 
Narcotic 
You'll never walk alone 
't Oondert & 't bliksemt 
Rotterdamlied 

Al~ de nummers vaststaan Is het handlg om te vr;11gen nur de lledtekst bij de Canlusb;ind. W;iar 
nodig vul je dit aan met tekst van het Intern et (Int de tekst allljd chccken door de cantusbandl). Zet 
alle lledjes In een Worddocument, ma;ir let op da t je ze niet in 'zingvolgorde' Jet, Jodat mensen 
moeten bladeren. A;m het begin kun Je een aa ntal regels zetten en de lnhoudsopgave, Wlj hebbcn 
de regel 'het eerste uur magje niet naar het toilet gun' ge schra pt, omdat dit in 2014 \/Dor nogal wat 
onrud zorgde. 

Het Is handlg om met het printcn van de unlusbundels (ongeveer 1400) te wachten told at je crew 
hebt die je kan helpen. Het printen e n nielen van de c.antusbundels kan namelijk In een paar dagen 
ldaar zijn als je hulp he btl Ver\/Olgens hebbcn wlj de bond els In oude eureka·tu~en ged11an en in ET· 
30 neergelee,d, tot de Eurekaweek. 

Voor de cantus h;id lk op iedere ta fel s untusbundels gelegd (1 per 2 person en), maar al snel pakten 
deelnemers ze v11n andere tafels af, waardoorde verdellng nlet helemaal eeilijk mcer was, Ecn tip 
voor volgend jaar: leg er S per ta rel neer en houd ongeveer 200 achter de hand. Oe!e kun je a an 
mensen geven die naar jou toe komen en hclema<1I geen bundel hebben (stuk of 1600-1700 printen 
dusl). 

Blusets en hulp van de verenlg lncen 
Huren van de blersets hebben wl} gedoun bij Huurlund Horecoverhuur, zie hun kopje ow!r de huur. 
Oit Jaar hebben we 276 blersets bestefd voor de Cantus (er passen 10 mensen op 1 bierset). Volgend 
fur Is het hand lg om me er biertafols te bestellen (mHim11le aantal voor de M-hal). Oil jaar waren 
n;imelijk.!.!m tare ls bezel en moesten groepjes om statarels heen staan orgingen Je In een kringetje 
op de grand zitlen. Vooral aan het llnker · en rethte ruilelnde van de zaal pnsen nog wel wat 
blertafels. let op: houd rekening met een grate af'stand tot de barren, -zodat een eve ntuele rij niet 
door het 'publlek' hoeft te sta11n. 

Bij het opbouwen en afbouwen \Ian de blersets krljg je hulp van de verenlglngen (dit wordt als het 
e,oed is fn SW02 vastgelegd door je col/eg.i v .in interne belrekkingen). 10 m;in v.i n elke vereniging 
helpen blj he t opbouwen en 10 man helpen blj hct afbouwen. Erg fijn, maar ook erg hectisch omdat 
ledere vcreniging JO snel mogelijk kla;ir wilt zijn. Het is belangrijk dat je een duidelljke plattegtond 
mail kt en deze ongeveer 30x uit print, zodat je de plattegrond lmnt uildelen aan de 
verenigingsleden. lk heb aan het begin ullge legd hoe ze de plattegrond moesten le1en en vervolgens 
heh ik ze hun gang la te n gaan e n dit ging pr imal Dij het 01fbouwen kl;ipten de vere nigingen echt als 
een speer a lies In, tljd voorschoonmaken pakkcn ze nlct. Petsoonlijk zou ik het scho-onmaken ook 
la ten voor wat het is, het is namelijk al erR laat, je bent waarschijnl1jk moe en de kosten va nult 

Huurland zijn niet mega hoog om le schoon le ma ken (wJJ moe sten voor de overige vieze t.ifels nog 
8Seuro betalen, maar de exacte schoonmaakprijs kUI\ Je he-t beste aan hen nilvragen). 

Pitchers 
Voor cen Rrote C.lntus heb je ongeveer 800 pitchers nodig. In 2014 hadden ie bij OutchCups 800 
pitchers besteld, waa rvan 400 met een algemeen Eu reka logo en 400 met het Eureka 2014 logo. In 
dat jaar gebruikten ze400 pitchers van de cant us als gidsencadeau (de 400 met een Eureka 2014 
logo), de ande re 400 waren hedoeld als lnve stering voorecn grote cant us in 2015. 
Aangezlen d e- pltd 1ets van de untus In 2014 nooit waren schoongemaakt, kwamen wij er in april (na 
heel wat schrobben) achier dater nog maar 234 te gebruiken waren voor ooze- c:antus, zonde! Wlj 
hebben toen besloten om noi:maals te lnvesteten in een grate cantus en vandau d;it wij 600 
pitchers bij hebben besteld met ee n alge meen Eureka logo+ nog 400 pitchers als gidsenudeau met 
ons 'Ready for t ake·orf' logo en het 'Jupiler' logo fgesponsord). 
De pitchers hebben wij ook in 2015 besteld blj Out chCUps. Dit verfiep heel soepel; op 20 jull heb ik 
de pitchers besteld en twee weken laler had den we ze binnen. 

Aangezien we gt aag onze lnvesterlng In di! pilchers wilden behoudcn, hebben we v<1 n te voren een 
schoonmaakschemil gemukt en verschillende afwasploegen ingedeeld. Lege pitchers werden 
tljden s de cantus door verschillende crewers uil de z.i al gehaa!d en naar de keuJcen van di!" MB-hal 
gebracht. Oaar stonden een aanta l crewers de pitchers schoon le ma ken (In shifts van een halfuur) 
en vervolgens verdeelde een ploeg met crewers ze over de b.irren. Na afloop zijn de pitchersdroog 
ge maakt en hebben we keukenpapler tusscn de pitchers gedaan, zodat ze niet ilan elkaar va~t 
kunnen raken. Dit we rkt c perfect! 

Smitse 
Tijdens de Eurekaweek werk je samen met Cafe In de Smltse wat betreft barren, zo ook bij de 
Cantus. In prlnclpe ben Je hler wel nlg tljd <Hn kwljt. Aan de \loorzitter van de Smihe heb ik Bevraagd 
naar de erv.lrlngen met de Cant us in 2014. Zij (Pasqua lie) gaf aan dat ze tijde ns deze ca ntus veel te 
welnlg barren had den en d•t het alcoholvrije jgroene) bier niet heel goed liep. We hebben toen 
besloten om het aantal ba1ren le ve1hogen nur 14 (voldoen del), 'rosebler' toe te voegen a iln het 
assottlment (succesvoll) en het alcoholvrlje bier ar t e sch11ffcn. Oaarnaast heb ik via de Smitse 
barkrukken geregeld voorde- Cantusband. 
Het Is goed om tcgen de Smitse v;1n le voren te zeggen d;it ze genoeg emmers en blermalten me e 
moe len nemen. Oil jur had den 2e de2e: niet, en hierdoor 'lekten' sommige barren nogal wat bier. 
Opzkh geen ramp, maar scheelt heel wat rotzooi als ze dit van te \/Oten w eten l 

Podium, llcht & teluld 
Het podium, licht & geluid hebben wij tijdens de Eurekoweek Joten vet zorgen door Europa. lie oport 
kopje Podium, lie ht & geluid. 
Met Ralph van Euro•p•a heb ik het podium, licht en geluld afges1emd voor de Cilntus, dft ging 
vlekkeloos. Ralph heeft ze!f heel vee l ldecCn en hlJ heeft ook bij de Cantus in 2014 geholpen. N;i wat 
te le foongesprekken samen hadden w!J lil!llolen om dit jur meer met het licht te gaan do en. Ralph 
hceft ditj;iar grocn en pnrs Hehl gebruikt om de hele ruimte geldeurd te maken (erg sfeeivol), 
daarnaast hebbe n wij ervoor gekozen om led-lamp Jes op le hangen aan het plafond m et speciale 
hotngertjes van SO cm (er moet 50 cm tussen plafond en het object zlllen van uit het EFB). Oe week 
voor de Eurek.iweek belde Ralph m ij op, of het m ogelijk was om het podium te verplaatsen, 
Ulleindelijk heb ik d it gedaan, en daar ben ik heel blij om! Het podium \loor de Cantusband heb ik 
verplaatst naar de inBang van de h~I. omdat R.llph ung.if de pil;iren bij de in gang in het podium te 
kunne n ve('.Verken (d e plluen waren de voorna.imste redcm waarom het podium daar eerst niet 
slond). Mochte n jullie weer een grote Cantus organiseren dan raad ik de-ze localie van het podium 
zee r aan! 



Tljdsch1m1 
Hier een 11f:e:meen sd1em1 van wat lk w1nneer heb 1e1e eld: 

Wal Wiinneer 
lout JI!: Be&lniiPril 
BltntlS Elnd 1ptil 
C1ntusb1nd Begin mel 
Europa (mbt cantus) Halfmel 
Smllse lmbt C1ntus) Halflunl 

C1ntu1bundels Begin lull 
Pitchers Be11inlull 

Olvmen 
• Bewecwlhering 
Qui b1we1wlJle1lnc heh je nlet httl vetl nodic; wc's zijn al ungecevtn, lnganc is duidelijk en de 
lout le van de barren oak. WIJ hebbtn met wat bordjes aan1e1even wHr het rosebler te vlnden 
was, ttn prljumlijst Yin de Smltse 1emukt en een schoonmHli:schem1 op1ehangen In d e lteuken • 

. llllln.Ltinl.!1 
WIJ hebbtn ervoor gekozen om de lngana un de linkenljk1nt van het M·aebouw le gebrulken als 
ln11n1 voor de Cantus. Hlerdoor hidden wlj ceen lut van de drulde:uren un de voorbnt en 10 Icon 
ledereen cemakkelijk inchecken. Voor de duldetijkheid hebben wljwel beveilf1ing voor de 
drukteuren cezet, zodat zlj dedeelnemers nur decoede inc•ng konden wijzen. 

·ill 
Met Daisy van het HB stem je aUe evenementen af die In het M·aebouw plaatsvinden, zo ook de 
Cantos. ZiJ recelt op basis van lnformatle dJe Je aanlevert hoeveel bevelllalnc, 1rvalbakken en 
schoonmaken er nodig zljn. De afv1lb1kktn m<1et je op de avond zelfverdelen en tijde ns de Cant us 
zelf h!:e1h1\en. Na anoop van deC1ntus hebbe n wij de Yfocr zo schoon moe:elijkgemaakt, mur de 
klelne snlppertjes kon je gewoon laten Huen. Daisy was hler tevreden over. 
Verder kun Je blj het HB ook hmen reserveren voor de crew en de nnlusband, doe dit zelceJI 

. .lliJulm 
Bljna lederun eet u m en l:Nj de Cantos: Eoro •p•i, de Cintusb1nd, ab crewen; en commlssleleden. 
Ain111len dit ee:n aroot untal is, moet je: op tljd e:ten bestelltnl Mljn advfe:s Is om een da1van 
tevoren het et en te bestellen en 1or1 ervoor dat dit rulm voldoende Is (llever iel$ teveel dan lets te 
we In le). 

·Pu-+ Dc:tufsystemen 
In 2014 konden gldsen bonnetjes kopen om pitchers mee te halen, wlj hebben dit nlet gedaan. 
Gldsen konden tijdens de Cantos hon pas opwnrderen tot 22.30 en durmee een pitcher h•!en 
(deelnemtfs konden dit nietl). Durnust konden gKlsen, als het croepje hier behoe fte Hn had, een 
groepspas kopen wur iedere dtt:lnemer/alds een bepuld bedraa op kon 1etten waarmee te 
groepsunlcopen ltonden doen. lie heh seen klachlen le horen cekreaen van de ckben en er stonden 
ook cetn r iftn bij de opwHrdeeuys.temen of barren, prima dusl 

· Bekers/Pilchrr nrdeling 
Wij hebbon dit Jaa r ervoor gekozen om perblerset 10 bekers op tafe l tt t ctten. l~ereen had op 
deze m1nler 1 beker en kon da•rde hele avond uit drfnken. Verd er hebben we de pitchers blj de 
barren neercezet, zodat ledere &Ids daar een pitcher op kon h1len. 

·~ 
Oit JHr wartn er erg veel dronken mensen n;ii afloop van de Cantus. Dlt kw;iim omdat w!J dlt jaar 
eictn veel barren hadden, waardoor noolt lemand in de rlj hodde t e stun. llet Is oitcraard flJn dat 
nlem1nd In de rij hoeft te st11n, mur het Is niet de bedoelln1 dater zoveel deelnemers blJ een 
ictlvltelt van de £UR dronken weuun. Wellicht dat Je toch lets minder barren konl necnetten of 
kunt werktn met een maxima.al aantal pitchers per groepje. 0Verle1 de keuze met de Smitse, want 
het heeft veel invloed op hoe hun 1vond Soopt. 



Comedy Night (Loi'se) 

Op dinsdagavond hadden we dit jaar de cantus, waar zo goed als led ere en m1tuurlijk heen gnl. 

Omdat er ook altijd deelnemers zljn die nlet va n iulpen houden .. (Weirdo's) .. moest er ook e en 
alternatief programma word en georganlseerd. 
Na een tljd}e brainstorm en met onze commiuie, en tip'> te hebben gevra agd aan SG Erasmus, zljn we 
op de Loko Toko Picture Show gekomenl Zij hebben al vaker opgetreden In het Erasmus Pavllfoen. 
Daarnust is het natuurlijk handig om het allernatleve programma vlak blj hd hoofdprogramma a;m 
te bh~den, zod.lt je groepjes niet heel erg opsplitst. Vandaar dat we met het Erasmus Pavlljoen 
contact hadden opgenomen voor deze show. Van SG Erasmus kreeg ik de contactgegevens van de 
LTPS. 

loko Toko Picton? Show: Ruthie Delwel;-11•111!1•••• 
Erasmus Pavil!oen levent.sl: Gaby de Jong;0104089742, dejong@er.umuspaviljoen.nl 

Samen met Ruthie en Gaby had ik een gelotmen!ijke meeting gepland. Door een miscommunlcaUe 
was Ru Ihle er uilelndelijk nict bij, ma ;u heh ik samen met Ga by even dootgesptoken water nog 
mocst gebeuren e n wie dat lOU doen. Heel chill was dat UPS al vaker ha d opgetreden bij hct 
Pavlljoen, dus wisten ze beide wat ze nodig hadden van elkur. Waar je a an moct dcn kcn: 

Wa t voor plekke n bled Je aan? Tribune (me er plek, goedkoper, minder sfeer, het is namelijk 
ee n interactieve show) I bierbanken (duurder maar meer sfeer, minder plek), (Paviljoen In 
ovelleg met EWCU) 
Drotnkjes(Paviljoe n) 
De LTPS hied oolc altljd popcorn ;un, dit he b lk 2 crewe rs la ten doen. 
Technlek; de U PS geeft gewoon un wo.t le nodig hebben, dit regelt het Paviljoen d iln. 
Kasusystemen voor de dr.-mkjes (£WCU) 
Aankledfng show (Ruthie) + rode loper (Paviljoen) 

Zie voor de uitgebreide lijst; programmilonderdelen, Cantus, loko Toko Pkture Show. 

Informatiemarkt (Aimee en Lo1se) 

Leuk dat Ju Hie de informa Uemarkt gaa n organl§tuenl Met mool weer een voln de fijn~te bulten· 
eve nementen e1 Voor he t organiseren van de fnformatlemarkt zljn de volgende punten belangrijk: 

1. Locatie 
2. Fadllteiten 
3. Profit & non· profit partijen 
4. Lunch 
5. Plattegrond 
6.' Ptaeses·debat 
7. Regenplol n 
8. Oiversen 

a. Aftekenlijst 
b. Bewegwljzerlng 
c. Slandnummers 
d, Organho. lion Desk 
e. Roteb 
f. Ongenodigde pa rtijen 

1. locatle 
Oe lnformiiltiemarkt wilden we graag op een locatle houden met gras. Aangezie n het tegclijkertljd 
werd gehoude:n me t de sportmlddag, hebben we eerst nog gekeken naar Stadion Woudestein als 
localie. Aangezien daar erg vee l restrlctles waren (geen kiiuwgom, rookverbod etc.) he:bben we 
ultelndelij~ gekolcn voor het po.rk de Oude Plantage in de Esch. Ook wisten we dat ie d\t In 2013 a l 
In Stadion Woudesteln h~dden gedaan en dit nie:t he:el handig wn toen, 

2. Facilitelten 
Voor de informatlemarkt moet je veel fa cilitelten regelen: krotmen, hekwerk, stroom, toiletten, 
podium & DJ Booth en barren. 

Kr.J men 
Kra men hebben we d[t Jaar gehuurd blj Van lessen Kramenverhuur. Erg aardige me:nsen! Ge:ef 
uilertijk 2 weken van tevoren het defrnitleve ;untal kr;1mcn ilan hen door. De krotmen stonden wel 
vrij laat (om 09.00, de officiiHe aanmeldtijd voor partijen, waren ze nog bezig), dus wellicht handfg 
om ze lets eerder dan 07.00 te la ten komen. Verder lie topje 'Ktornen' voor meet informotfe, 
Ook spilren ze onze pitchers met logo van elk jaar, dus J:otg dat Je deze vast hebt klur staanl 

Hekwerk 
Hekken hebben we dit jaar gehuurd bij MSR. Pt ima mee samengewerkl lijdens de infotmatiema rkt. 
Hekken kwa men op lijd en in over leg hebben we dele op een strategische pleke;eplaatst. Zie kopje 
'Hekwetk' voor meer informatie. 

Stroom 
Dok dit jaar he bben wij met he t bedrijf Ha arhuis samengewetkt voor st room tijdens de week. Oit zijn 
tw ee oudere m<1nnen met kl om pen aan . Oit jaarwerkten ze naar ons mentng noga l traag waardoor 
t ijdcns de lnformatiemiHkt er zelfs een aantal krame n war en die nog aa n het wac::hten waren op 
stroom. lle t zijn vrle:ndelijke rne:nsen, maar verwacht nlet le veel van 1e, Wellicht is hel handig om t e 
vragen of le iet~ eerder lcunnen komen, zodat ze genoeg lljd hebben om stroom otan le leg gen. Zic 
het kopje 'Stroom' voor meer lnformatie. 



Toiletten 
Dit ja;,r hebben we gekozen voor dixies a!s toi1etten bl! de lnformatlemukt. Oeze dixles he bben wij 
be steld bij Groenendaal verhuur (zle ook in offerte ma pje). Btj hen hebben wlj 6x een luxe di~ie 
bestl!:ld (met wasta fel) en 2 plaskruizen. Oit werkte prim a; 1e we rden er de dag van tevoren 
neergezet en een dag na de lnformatiemarkt weer opgehaald. 

Podjum & OJ Booth 
furo•p•a verzorgde heel de week het podium, geluld en tl'!chniek. Ook blj de lnformatiemarkt ging 
dit perfect. 2ij hebben de microfoons en het geluid verzorgd voor het pracsesdebat en ze hebben 
e en kll!:lne OJ Booth gebouwd voor de OJ. Waar jewel op moet letten ls dat z!J over alle kabels een 
kabelmat leggen. Hier kwamen wij pa s ac.hter toen ze al weg waren, en to en hebben wlj ze t erug 
moet en halen, zodat dit alsnog geda.-.n werd. 

Een OJ voor de lnformatfemarkt en Meet the Campus kun je gratis iegelen via GiveSoul. Zij draalen 
dan het he le event in ruil voor de mogelijkheld om te promoten voor hun fees ten. Zorg ervoor dater 
dus een hek ofeen st•nda ard is waar ze lets aan op kunnen hangen in het zicht van de OJ Booth. 
Loise heeft het nummer v;m Hubrecht Hauzer, je ka n hem gewoon bellen en hij regelt dan in ruil 
voor promotie van Give Soul een dj voor je! Ook kan je aangeven wat voor muil ek jewllt, wat erg 
fijnisl 

!!!fil!! 
Op de lnformatlemarkt hadden wij ook twee barrenwaar mensen bter, rris orwiJn konden kopen. 
Smitse neemt zelf m.h.v, de kuubkar de barren mee, Twee barren waren voldoendel 

3. Prom & non-profit partijen 
Bil de lnformatiemarkt heh je te maken met profit en non-profit partljen die hleraa n mee witlen 
doen. Acquisltie en lnterne betrekkingen gaan op dit punt atzonderlijk le werk. He t is handig om 
samen een be stand te maken 'OVenicht verkocht profit en non· profit' met daarin alles wat vanuit 
acquisitie en inteme betrekkingen ve1kocht Is (dus lnformallemarkt, maar ook soc.ial media, festival, 
meet the c.ampus, Ryen etc.}. Ons bestand kun Jc terugvlnden In de algemene map '2015'. 
Het Is fi Jn voor jezelf om een week voor de informatiema rkt begint, geen nieowe partijen een stand 
a an t e bleden of te verkopen. 

Aan de hand van het 've rkocht' bestand hebbe n wij ook cen '1fteken11Js t gemaakt met daarin alle 
specifteaties; wel/geen lunch, wel/geen s.troom en wel/geen bijzonderheden. Check dit goed blf a11e 
partijen, want sommlgen geven nlet aan or ze weVgeen stroom willen, maarwlllen dit well 
le dere putij die een contract heert ondettekend voor de informatiemarkt st uur je een 
informatiepakket toe. Voor profit en non·profit htb fe een ;i;part lnformallepakket (zie mapje 
programmaonderdeten, fnformatiemarkt). Zorg ervoordatje dit zeker een maand voor je 
evenement naar fedeteen opstuurt, om ee n hoopvragen tevoorkomen. 

4. Platteirond 
In ons mapje vind je e en platlegrond met d.-. arin de bomen en k;i;des van de Oude Plantage 
ingetekend. Dit is een handfge plattegrond om aan te houdenl Om de plattegrond te m•ken hebbe n 
wij eerst a!le partijen op een rijtje gezl'!t die wild en deelne men aan de inform a1iemil rkt. Vervolgens 
hebben wij deze partije n gecategoriseerd in kleuren: 

- frasmus:roze 
- Geloof: lichtblauw 
- Sport : grol'!n 
- Studie: oranje 
- Studenten: rood 
- KasEUR: paars 
- lnternatlonals:grijs 
- Profit: atuurblauw 
- Poliliek: donketb1auw 
- Random: geel 
- Elgen stands: donkeroranje 

Wlj hebben ervoor gekoze n om alle categorieen bijelkaar in de buurt le plaatsen, beha1ve profit en 
random. Die stands konden steeds gebruikt warden ter opvulling. Nadal het Jubte a antal stands (en 
ju ls le aantal kleuren) ingetekend waren in de platteg,ond hebbe.n we a11e stands een nummer 
gegeven . Vervolgens hebben wij dit nummer voorde naam van d e partiJ op de aft ekenlijst gezet . 
Houd er rekenlng mee dat sommige partijen niet nau t elkaar will en staan en zo1g er1oor dat je nle t 
van te voren zegl tegen partljen waar ze staan (hlermee voorkom Je veel discussie). 
Naast de gewone stands, hebben wlj In hct midden va n de plattegrond een chlll·are.-. ingetekend 
met twee barren van de smitse, een a antal biersets, zittakken, coc.clo c.hill-area, het podium van het 
prea ses debat en de dj booth. 

Wij had den achteraf de chill area W•t grater kunnen maken. In vethoudlng met de plattegrond 
hadde n we In het ec.ht links nog redelijk veel rnimte over. Als je het op dctelrdc loc.atie doet Is dit 
slim, omdat nu het preases de bat voor een aantal sta nds stan d, net als de barren en de dj booth. 
Dus kljk volgend faar ofje dit wat anders kan intekenen. Ook is het een idee om de rulmte waar wlj 
onze eigen stands hadden staan mlsschlen ergens a nders neer le zetten, dat zou een mooi uitzicht 
geven op de Maa s. 

5.lunch 
De lunch hebben we dit Jaar gefegeld vla lokkla catering servic.es. Wij hebben gekozen voor 
groepskratten (per lS personen), zodat we zo min mogelijk afval hadden. In een kra t zaten: twee 
brulne broden, 1 pot pindaka.-.s, 1 pak hagelslag, kaas, vleeswaren, m elk, appelsap, slnusappelsap, 
appels, beslek, bekertjes en borden. Het was een prima lunch, maarveel deelnemers misten toch 
lets van bot". Oaarnaast lie pen we wel tegen het probleem a an d ater deelnemers waren die maar 
met 1'n tweeCn warl'!n (re st van het groepJe en gidsen niet op komen dagen). Hen hebben we ook 
een krat meegegeven en wat over was moesten te dan weer lnle veren. Oit was niet de ideate 
op!ossln.g, maar op dat moment het be§te. kijk volgend jaaropnieow kritlsch naar hoe je het beste 
een lunch kunt venorgen voor zo'n crate groep mensen. 

Ook Is het handlg om te rege!en met de .st udcntenverenlglngen dat zlj hler mensen leveren om de 
lunc.h uit te delen. De studentenverenigingen h.-.dden het ldee blj de laatste verga deting om hier 
nvers In te stoppen zodat het eelijk een goed promo m oment voorze is. Je kan zclfbepalen of je dft 
ok@ vind of niet. 

6. Prauu Debat 
Tfjdens de informatiemarkt vond oak het Praeses Oeb at plaats. Oil is een de bat tussen alle praesides 
van de studente nverenlgfngen. Wij he bbe n de RkvVeen plek tussen de OJ en de barft'n van de 
Smllse gegeven. 2elf hebben ze e en klein podium opgebouwd en wij heb ben ervoor gezo rgd dat ze 
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mic.rofoons lot hun beschikk ing hadden. Verder heb jc hler we In lg werk aa nl 
De RKvV regelt zelf het podium, zorg ervoor dat ze dit optijd doen e n aan Je doorgeven hoeveel 
rulmte ze ervoor nodig hebben, zodat je d it goed kan Vf'rwerken in ff' plattegrond. 
llet pra eses deb at is elkjaar een beetje hetzelfde en de vragen en antwoo rden een be elje saaJ. In de 
laatste RKvV vergadering werd e r het ldee gE>opperd om volgend jnr een lets and ere lnvuHing te 
geven Hn hel deb al, denk hi er samen met RKvVen andl?re sgv's over na. 

1. Regenplan 
De inform aliemarkt is een e vene ment wa ar je een ne t zo goed regenplan voor kunt maken als ' echt' 
pli1n. Zorg ervoor dat je dit dus oo\t doetl 

ill 
De locatle van het rege nplan was d it jaar de MB·hallen In het M-gebouw. We hebben hlervoor 
contact geha d met Dalw van het HB. Houd nauw con tact m et Da lsv, want a1s zlj le ls nlet goedkeurt, 
gebeurt het ook nletl Het volgende mo e t je aan haardoorgeven: 
- Wanneer het evenement Is 
- Hoelaal het eve nement Is 
• Hoeveel deelnemers je \lerwacht 
- Specifkaties va n bijzondere aclivitelten (gewich1, mate n etc.) 
• Caterreg/ementen, eten mag al!een ullgedeeld worden In de M-hal als het: - me rkloos voorver pakt 
Is (blj non profi t Is merkloos voorverpakt belangrijk omdat ze geen redamevoor derden mogen 
maken. Bij acquisitie is het logisch dat als je een deal met bij'IOorbeeld Coccio hebt, zij d1ens eigen 
merk productcn ultdelen en dit dus nlet merkloos is),· de cate raar he t caterregleme nt ondertekend 
heeft, en dus een officiefe c.ateraar is. 
- Plattegrond, rekenfng houdend met nooduitgangen. 

~ 
Voor deelnemende parti]en Is het belangrijk dat je hen van te voren op de hoogte steh van de 
eventuele mogelijkheld van een regenplan . Als z!j eten wlllen dislribueren, ltljk dan of ziJ een 
caterreglement moeten lnvullen. Mochten partlje n een actlviteit neeuetten die ge en doorgang hn 
Vind en In geval van regenplan, da n ben je verplicht d it vervan le vore n aa n te geven. Zo kunnen 
deze pa rtijen op zoek ga an naar een plaatsvervangende acliviteit. Verde r Is het be1angtijk om een 
mail klaar t e hebben staan, die je dired kunt versturen a l5 je 24h \Ian tevoren besluit dat he t 
regenplan plaats'>llndt. 

7. Diversen 

Aftekenlijst 
Voor een goed verloop van de a an melding e n afmeldfng van partijen is hct enorm belangrijk dat je 
e en duldelijke aftekenlljst maakt. Wij hebben ecn aftelt:enlfjst gemukt met duri ri alle es-s:entiele 
informa lie: standnummer, we l/gef'n stroom, weVgeen lunch en over ige bijzonderheden (voor keur 
sta ndplaats bljvoorbeeld ). WIJ hadden per ongeluk de aflelt:e nlljst gesorteerd op sta ndnummer, 
mega onhandigl Zorc eor dus voor dat Je de aftekenlljst sorteert op nu m va r.de partij, 

Bewegwliiering 
Oe bewegwijzering die je no dig hebt voor de informatiemarkt: 
· Orga niza tion Deslt: 
- Service Point 
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- Lunch uitgifte 
- WeVeeen akoholeebled 

Standnummers 
Als he t goed is hoefje aankomend jaar niet opnieuw standnummers uit t e printen. WIJ hebben dlt 
jailr standnum mers gemukt zonder link met ons jaar, lekker duurzaaml Zorg ervoor dat je lede r 
standnummer twee keer ui!prlnt. Wlj plakten 1 standnummerop de Stilnd en 1 standnummer gaven 
wij mee aJs partijen zkh aan kwamen melden . We spr;Jken met hen ilf dat ze beide nummers mee 
moesten nemen a ls ze zich weer ilf wllden meld en, schee1t een hoopwerkl 

Orunlsation Desk 
Zorc ervoor dat Je ee n stand reserveert als Orga nisation Desk, Wlj hadden dere desk een beetje 
bulten de lnformatiemarkt gcplaatst en d it beviel heel goed . Bij deze Organisation Oesk m oet je het 
vo!gende hebben liggen: aftekentij~t. standnumme:rs, plattegronde:n, a fvalza .. ken voor partljen en 
een kluisje voor de borg (50,- per partij). Zowel blj het a anmelden als het armelden hebben wlj een 
aantal crewe1s aangesteld die toezicht h ielden op de borg, de aftekenlljst bljhlelden en de p;Jrtljen 
weien naar de plek. 

Het is e no1m belangrijk dat Je ongeveer 10 cre wers aanstelt die helpen bij het afmelden van partijen. 
2 a 3 crewen moeten op dat moment achter de Organisation Desk zltten om borg te rug te geven en 
de artekenlijst blj te houden. Daarnaast moetcn onge\leer 7 crewers klaarstaan om mee te lopf'n 
met partijen om hun standplek te diecken. Oij ons tieeft crgeen moment een rij gestaan, dus dit 
systeem werkt perfect. 
Ook staat er op onze pla ttegrond dat de 01ganbatlon Oesk twee versch[llende locatlC!s had op 
verschlllende t ijden. Dit is nlet nodlc, de Orcanlutlon Desk kan namelijk de he le dag gewoon in he t 
begi n b!ijve n staan. 

ll2l<!! 
Om vervuiling van het park tegen te gaan hebben wij over het gehele terrein vuil nisbakken 
neergezet. Daarnaast gaven wij aan ledere partij een \lullnls1ak mee, zodat zlj daar hurt eigen \luil in 
konden doen. Na anoop hebben we tegen ledere partij gezegd dat zij hun vuilniszak in of bij een 
vullnlsbak moeslen zetten. Een uur na he t event kwam de Roteb al het \IUil ophalen, prima dus. Ook 
krijgen p<1rtijen als ze niet goed opruimen df' borg nlet terug, daarOJn rnimt iedereen zeker go ed opl 

Ongenodigde partllen 
Tijdens de week, maar \IOOtal lijdens de lnformatlemarkt, hadden wij 'l ast' van partijen dfe menscn 
aan het wervcn waren net nnst de diladwerkelijkc informatiemarkt. Uiteraard is d it niet 
to egestaan, want wij hebben die dag f'en vergunning voor het gehele park. De volgende partljen 
hebben we weggestuu rd: Pepperminds, Credo, Amigo Amigo, Streetwise & Dltect Result Mljn advles 
ls om nlet met deze partijen sameri te werken en zewellicht zelrs e en e·milll te sturen met daa rin 
een verwijllng nur ons jaar en dat Jc dit Jaar streng wit optreden tegen dit soort i11egale 
wervingucties. 
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Sportmiddag (Lo'ise & Daniel) 

Oit is nil!t zo'n moellijk program ma onderdeel. Htt handlg5t is dat sowleso Intern dit organlseert 
i.v.m. contact sportverenlglngen + noc een commlssielid. Samen met Dani iii organiseerde lk 
sportvergaderingen met alle sportverenig!ngen • Erasmus Sport. 
Sam en me t Erasmus Sport regel je alles, dit jailr hebben we na kart overleg tijdens een van de 
vercade rl ngen besloten het bij £xce lslor te doen. Oil wa s namelljk dlchtbij de locatie van de 
Jnformatlemarkt, z:odat deelnemers makkelijk na itr Excelsior konden lopen. Ook kost het bljna nib, 
omdat bcelslor graag alte studenten bij ze ziet langs komen, zorgt loch voor wat extra bekendheidl 
Oaan en ik hebben een keer met Excelsior en Ma>C van ES gezeten en besproken water geregeld 
motst worden: 

Activiteiten, t lke spo rtverenlging moet tijdtg aan Erasmus Sport doorgeven Wt1ke acUviteit 
ze graag wltlen neenetten, ES regelt en betaald dit dan voor ze. 
Vergunning EWCU, over!eg met de voorzltter water nodig is voor de vergunning zodat Jij 
hier a chteraan kan gaan. Denk aan de pfauegrond (moet Erasmus Sport maken aangezien zij 
we ten wat e r komt te sta an), brandb!ussers (heh je de hele Wttk nodl.c, zorg dat Je e r 
genoeg: hebl) en beveilfiing (In overleg met hcelslorwelke be\.'eiliglng het handlgst zou zijn, 
onze beveiHging kon naml!lljk nltl op 2 plekken tegelijk zijn, l.v.m. over1oop van de 
!nformittlemukt & sportmlddag). 
Orankjes. Er waren dit ja;u wat prob!emen met Exce hlor en hun cateraar. Op de vrijdag voor 
de EW zou ereen uitspraa k zijn die zou bepalen wie de cateraa r zou zijn van Excelsior e n 
mel wie wlj dus con lacl op zouden kunnen nemen. Omdat we de vrljdag voor de EW suptr 
drnk waren is dit e rbij lngescholen. Gtlukkig heeft Daan op woensdagochtend zelf nog 
kunnen regelen dat De Smihe er e en bar kon plaaUen zodat er alsnoc wat t e drinken was. 
Regel dit eerder dit jaar in overleg met h celslorl 
BewegWijzering, er moge n bt st veel dingen niet op het veld van Excelsior. Zorg dater wat 
crewers rondlopen die me nstn kunne n aanspreken op bijvoorbee ld rokcn, eten en drinken, 
wat nie:t op het ve ld mag. Ook is het sHm dlt van t e voren te communiceren a an de 
sportve rtnigingen, zod itt zij mee kunnen oplelte n. 

De sportmlddag was ierg goed geslaagd, ml!de omdat het zo'n le kkerwee r was e n de dt tlnemt rs 
makkelijk konde n doorlopen nan de sportmld dag vanar d t informatiemarkt. tlet e nige wa t 
misschien onhandig was voor de sportve renlglngtn was dat sommlgen zo klein zijn, ze het niet voor 
elkur kregen om op belde evenementen, informat!emarkt-+ sport mlddag opbouwen aanwezig te 
2ijn. Aan de and ere kant was deit overloop van evtnementenjuist heel fijn. Kijk dlt jailr or je de 
sportmiddag en informiltiemarkt weer wllt comblneren, het heeft namelijk wel veel voordelenl 
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Rotterdam by Night (Daniel & Vera) 

lntroductie 
Rotterdam by Night, oftewel de kroegentocht, Is een jaarlijks terugkomend onderdeel van de 
Eurekaweek. Op deze manier kunnen de deefn emers even wat bljkomen van al het partyen en het 
kroegenleven wat beter verkennen. Blj Rotterdam by Night zi/n tr t raditioneel vele verschillende 
activiteilen, waarondl!tWorkshops, quiz, etc. 

Re:ll!vantle 
Ondanks de grate variettit aan activiteiten die Rotterdam by Night bled I , Is dit qua 
avondprogramma's altljd het minst druk bezochle onderdeel. De vraitg rljst dan of hler nll!t een 
itnder programma onderdeel voor In de plaats moet komen. Oil jaar was Rotterda m by Night echler 
wel gotd bezocht, ondanks het feit diit er blj de a nd ere avondprogtamma's meer dee1nemerswuen. 
Echter hebben all e st udentenge1elligheldsvercnlglngen altljd t tn avond in de Eurekaweek een 
tradltionele avond, t n d ie1e van eigenlijk altijd tegelijk met Rotterdilm by Night. lndien je al le en maar 
spectaculaire fees ten zou organlseren in de avond, dan is de h ns groot dat dete tra dllionele avond 
veel minder berncht wordt. Hiermee scoor je nou nltt bepaald punten bij de verenigingen. 
Daarna ast Is dlt t en goede break voor de deelnemers om even een avondje wat rustige1 aan te 

doen. 

Locatie: twee scenilrio's 

Scenario 1: Sfel!rhoreca 
Oil ju r hebben we de ktoegentocht enkel bij kroegen van Sfeerhoreca gehouden. Zlj waren onze 
e,roots.te spomor dit jae1r, en dit een gedee!te van die deal mtt sreer. Hel grate voordeel van cen 
samenwtrking met Sfeerhoreca Is dat alle kroegen erg dfcht bij elka ar Hggen. Enkel de Vrlenden Live 
ligt vtr weg. Oeze kroeg hebben wij om die reden ook nlet opgenoml!n In Rotterdam by Night. Wij 
rad en aan om dat aankom t-nd jaar we tr niet te doen. Verder had Cornelis van Sfcerhoreca alles 
perfect geregeld. Alles slond al klaar to en wijaankwamen, dus wij hoefden ons ve rder welnig z:orgtn 
te maken ove r dingen. Spreek alteen van tevoten w tl goed afwat je allemaal nodig hebt op de 
avond, en herinner ze hi er een of twe e keer aan want ze hebben wel eens de nelging om dingen te 
verge ten blj sreerhoreca. We i komen ze vaak ze1f ook me t goede Ide ten, en kunnen ze door hun 
ervaring wel redelijk lnschatten wat wt l en niet mogelijk is. Wij wa ren zelr uitcindelijk erg posil ief 
over de soimenwerking metSfee r tljdens RbN, maar aangezien de gehele samcnwerklng met Sfter 
redelijk stroer liep, Is het misschien een Idec om te kljken naar een and er scenario. 

Scenario 2: Andtre kroegen In Rotll!rdam 
Naast Sfeerhoreca zijn er nog vele andere krotgen In Rotterdam. Mochten jullie ervoor kie1cn om 
een minder intensieve samenwcrking aan te gaa n met Sfeerhoreca, dan is het een idel? om 
Rotterdam by Ntr:ht op andere locaties te laten plaats vlnde-n. Belangrijk hierbijis alleen dat de 
krotgen dit Jt opneemt in de kroegentocht wel op k>opahtand van elkaar lluen, Moge!ijke 

a lternatieven 1iJrt: 
- Einde van Oo~tzeedijk/Oudc Hitve n 
- Witte de With 

Acqulsitle t echnlsch zou htt dus 
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voorde!iger kunnen zljn om otpartc deals te maken met losse kroegen, en daarbij ook nog w.-it 
promotie dingen te verkopen. Echter, het gro te nadeel van dit scenario Is dat her erg veel tijd kost 
om met atlerlei verschiUende kroegen deals te gaan maken . 

Actlvlteften 
Van tt:voren hebben wij flink gebrafnstormd over de verschitlende actNiteiten die wij de deelnemers 
wilden aanbleden tijdens deu! avond. Je wil niet allemaaldingen die op elka.-ir ltjken, en je moet 
bovend!en rekenlng houden met het feit dat je voldoende de elnemers kwijt kan in alle kroeien. Wij 
hebben vooral positieve feedback gekregen op on1e actMteiten, echter kwam er ook naar\loren da t 
er voor de internationale studenten elgenUjk tewefnlg aanbod was, aangezien de meeste 
activitelten In het Nederfands wanm. Wij rade n aan om hiervolgend ja.-i r le ts meer re ken Ing mee te 
houden, aangezien de Eurekaweek relatiefveel internationals heeft. De acliviteiten die wij had den 
w.-iren de volgende: 

Cocktailworkshop IScharrels & Schuim I Cafe Beu rs, kelder) 
Dit Is by far het meest populaire onderdeel van Rotterd.-im by Night. In 2014 kon je kaartjes afhalen, 
waar destljds echt giganth:ch lange rijen voor stonden en vervolgens hefe groepen niet kwamen 
opdagen . Dit jaa r hebben wij deefnemen kaartjes laten kopen voor de: Cocktaitworkshops. 
Deelne mers konden voor 2 e uro t:en kaartje kopen. Hierdoor verkleln je de kans dat hele groepen 
nlet kom en opdagen, ze hebben er lmmers voor be tO'lald. Bovendlen Melp ons dit in de deal met 
SfeerhoreCI omd;it dit hun koslen enlgszins dekt. Deelnemers krege n name lljk 2 gr.1tis cocktails. 
Uiteindelijk waren de kaarten voor de cocktallworkshop alsnog In no-lime uitverkocht, terwijl er In 
tot.1al m11arliefst 10 shifts waren (5 blj 5&S e n 5 bij Beu rs). 
De kaartjes voor de cocktallworkshop kond en deelneme rs overigens e erder op de dag kopen bljonze 
st;ind op de lnformatlemarkt. Op hun kaartJe stand dan in welke shift ze zaten. Voor elke shift 
hadden we 3S kaartjes ve1kocht. Even tu eel zou jeer 40 per 5hitt kunnen verkopen, e rv.-in uitgaande 
dat nlet /cdereen komt opdagen. In ieder geval is de cocktailworkshop een echte a anrader voor 
aankomende £W. Misschien dat jeer zelfs aan kunt denken om In noi een derde kroeg ook 
coc.ktallwoikshops te laten gt:ven 

ESN Activiteit IBeerpong), gec:omblneerd met Casino (Cati Beurs) 
Sludenten en Beerpong Is e en goude n comblnalle. Wanneer Je d[t oak nog eens In de best betochte 
kroeg van Sfeerhoreca oreanlseert heh je sowieso een goed bezochte activitelt. ESNwil zlch maar 
wat graag laten Zien aan studenlen, en wll dailrom e1k jau graag deelnemen aan RbN. W/j rad en 
zeker aan om ESN weer te contacten ditjaar. Ze organiseren het gewoon prima en het scheelt jul!ie 
t ijd en kosten aangezien [SN a lies rege1t. Cornetis vall Sfeer had va n tevoren alle tafels al klaar gezet, 
dus alles liep helemnl ge smeerd. Je moet dit soort dingen als tafels neerzetten wel even mr:t de 
contactpersoon van Sfeerhoreca overleggen (als jullie weer met Sfeer gaan samenwerken). Verder 
h <1d ESN met Sfeerhorcca afgesproken dat deelnemers pitchers bier voor een gereduceerd tarief 
konde n halcn. lk zou d;it dit jaa r ook weer rocen, of zerr of door ESN. Verd er wa s er een probleem 
dat de memen van [SN ieen bier konden halen omdat ze geen Eurekaweek band Jes had den, Dlt 
kwam overlgens ook omdat 1e op di e avond heel stre ng Uepen te contro!eren In Beurs. Dit Is echter 
wet een puntje van aandacht voor aankomend j11ar. 
Verder hadden we <1ls een soort \1.-in side a ttivity een casino activiteit geregeld. Hier hadden we ook 
prij1en aan verbonden om het !els uildagender te maken. De winnaa rs hebben echter nooit hun prijs 
opgehaald haha. Verder stondf!'n er allijd wel mensen blj de tafels, maa r de ca pa citeit van de tafels Is 
niet erg groot en de kosten \Ian het hurt:n zljn nog wel vri/ hoog. Wij zouden deze actfvlteit dan oak 
nlet aanraden voor aankomend jaar. 
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Pubqulz IVIP Room) 
sreerhorec.a was hler in ef!'nte lnstantie erg sceptisch over, maar wij hebben dit idee to ch 
doorgedrukt En met succesl Wij hebben alleen maar goede verhalen gehoo rd over de pubquiz, en 
het was oak steeds goed bezocht. We hebbe n oud EWCU led en, en tt:vens pubqult goeroe:s, Jorrit 
Alkema en Victor Berben gevraagd om de pubquiz le organlseren. Zij gaven achteraf aall dat ze dit 
enorm geslaagd \Ion den t:n dat ze dit aankomend jaar graag nog een keer 1ouden doen . Je ktint het 
beste Jorrit even hlerover oonlacten en met hem afspreken hoe jullic dil precies gaan invullen. Zorg 
er wel voor dat Je : 
- Afipreekt dater een beamer aanwezig is op locatie 
- Een USB stick hebt met de quiz vragen 
• Antwoordformul!eren en genoeg penncn hebt 
- CadeAus hebt voorde winnende groepjes 
- Een bedank ca deau hebt voot Jorrit&Co 

lk hou va n Holland spel ISJdhut, duhhh) 
Ulteraa rd kan dit spel alleen maar plaatsvlnde n In de Sklhut. De1e activiteit wordt volledig venorgd 
door Sfeerhoreca en heb Jc zelf dus to ta al geen omkijken naar. Nadeel is alleen dater dit jaar ook 
gewoon norm ale gasten aa nwe zig waren op he:t terru en ook een aantal blnne:n In de Sl<lhut. Dlt 
onderdeel werd op zich prima bezocht, maar het is dus de vraag hoeveel procent hlervan 
daa dwerkelijk. Eurekaweek deelnemers waren. Eventueel kun Je kljken m1ar een a lternatief\loor het 
lk hou van Holland spel, zeker met het oog op het internationa1iseren van Rotterd am by Night. 

Comedy Cati (Villa Thalia} 
Last but not least, het Comedy CafCI Villa Thalia leent zlch zeer goed voor een dergelijke a cliviteit, 
amgeiien zeal een groat pod furn, artieste n klcedkamers en goede techniek hebben daar. Oete 
actlvitelt Is elgenlijk de enlge acliviteit waar we veel geld a an kwijt waren . We hadden dan ook twee 
vriJ bekende comediansgeboekt voor deze avond. Een van hen wa s niet echt grappig, de ander 
(Peter Pannenkoek, bekelld van OWDD) was e cht hllarlsch. We hadde:n drle keereen show van 40 
mlnuten, waarin de comedians elk 20 mtnu ten optraden. Oaartussenln zat t:en pauze van 20 
mlnute n zodat deelnemers in en ult de zaal konden lopen. 
De eerste shift was nog niet heel erg gesla agd omdat iedere en bovenin in de ri ngen ging zitten. Voor 
de tweede shift hcbben we statafels en ba rkrukken op de dansv1oer neergezet en groe pjes bij 
binnenkom~t daarheen gewezen. Als het beneden vol zit Is het al me teen een stuk sfeervoHer 
namt:lljk. Dlt werkte erg goed en de tweede shift zaten er to'n 3SO mense n In de Vllla Th.-ilia. Ook de 
laatste sh1rt was weer erg goed bezocht. 
Ove rlgens werkten we voor he t Comedy Cafe met bandjes die de deelnemers bij de st.-ind op de 
lnfomarkt konden ophale n. HierbiJ hadden we wor etke shift een ander kleur bandje. La l er bl eken er 
niet heel veel bandjes te lijn opgehaald en hebbe:n we besloten dat deefnem ers gewoon vrij blnnen 
konden lop en. Dit wetkte ook gewoon prim a, dus ik lOU volgend Jaar ook teker geen bandjes do en 
mochten jullie weer een dergelljke ttctivitcit organlsercn. 
Als ju Ille weer comedians will en, kunnen jullie dit het beste weer via het bedrijfregelen waarmee wij 
hebben samengewerkl: 
Contactgegeveni va n ComedyTrain: 
Contactpersoo n: Trees Zegers 
E·mall:Trees@comedytrain.nl; lnfo@comedytrain.nl 
Telefoonnummt:r: 020--6757534 
Als je mailt kun je overigens he t beste gewoon na ar hun alcemene mall mailen. 
Naut deze actNitelten kun Je natuurlijk nog veel meer acliviteiten bedenken die leuk louden zijn 
voor de deelnemers. Wij raden jullie dan ook vooral aan om hler met z'n alten over na te denken l 
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Brunch bij de Kralingse Plas (Loi'se) 

Olt fn r hebbe n we besloten om op donderdigoc.hlend samen te werken met Ska di en de Zell, om 
umen de brunch t e organiseren. 

Zorg ervoor dat fe op tl/d met je pennlngmee ster ga at zitten om te kljken wat wlj willen betalen en 
wat zij moeten bet<1len. lk denk dat we dit jaar een p1ima deal ha dden. We hebben de kosten van de 
brunch ve rdeeld over Skadl, Oe Zeil en ons (1ie Ontbij t & Lunch voor meer informatie). Vervelend 
was dat wl/ uiteindetijk aUes moeslen rege!en omdat de Zell en Skadl misschlen in totaal 3 
blerbanken konden regelen, wat natuurlijk 1teels te weinig was, en ook ¥eels t e laat waren begonnen 
met het regelen/organlseren van a lies. Omdat wij al een deal had den met Huurland hebben we de ze 
deal wat uitgebreid en voor a lte bierbanken en statafels gezorgd. Yerder hadden we voor het eten 
ee-n deal met lokkia, ook wee r door ons geregeld. Olt was een goed ontbijt! Er was een mom ent dat 
de Zell me belde dat ze mlssch!en meer eten nodig hadden, maar dit Is ultelnde1ijk nie t meer nodfg 
gewecst. Ook hebben wl/gezorgd en betaald voor ROTED, dit was erg handfg, zo was altes snel wee r 
opgeruimd. 

In het begin was het nog redelijk rustig bij de Brunch, toefl hebben we er snel ee:n push bericht 
uilgesluurd naar aBe deelnemers, wat erg heeft geholpen. Zorg dus datje dat dltjaar ook doetl 
Commun!ceer ook duidelijk dater dos geen lunch op hel fesliva\ zal 2ijn, dit helpt ook. We hebben 
dlt e~pres gedaan, om te zorgcn d;it er meer mensen naa rde brunch rnuden gaan, wdit ze alsnog 

ecn ontbljtje hadden. 

Oe brunch zou plaatsvinden op het terreln van De Zell, waardoor wij geen vcrgunnlng hadden 
aangevraagd. Op het laatst c moment zel De Zell dat het loch niet op hun terrein kon, maarda l ze 
het op het gr as naast de plas zoude n doen. Hier was geen vergunnlng voor aan,ge1traagd, wat ze cr 
problem;itisch Is. Omdat we echter minder mensen verwachtten, besloot Oe Zell een a·vergunning 
aan te vrage n (voor evenementen tot 250 mensen). Als jullie aankomend /aar weer met ze gaan 
same nwerken voor de brunch, raa d ik aan om wel le kljken om direc:t een b·vergunning aan te 
vragen (voor grote re evenementen). 
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Festival (Daniel, Olivia & Vera) 

Intro 
Het festival was tot 2014 een onderd@el dat slecht draa ide, In 2014 hebbe-n ze beslolen het op een 
heel andere boeg t e gooien, en me t succes. Oil jaa r hebben wij eigenlijk 2014 <tlsvoorbeefd 
aangehouden, en daa rbij gekeken wa ter nog al!emaa l te 1terbet eren viel. 
Pijl ers d)t Jaar tifdens het festival wuen: 
- Het creircn va n een echte: resll1talsfeer 
- Een eigen, unicke draai geve n aan het festival 
Door in het geheeJ gee n standjes toe te staan, waardoor het niet e:en soort van tweede lnroma rkt 
we rd, en door mlddel van ba ndjes, he:bbe:n wij ervoor ge1orgd dater meer een festiva lsfeer 
ontstond, HoeweJ je noolt ee n echte festivalsfeer kunt creCren, was het In leder geval e rg gezellig en 
gesla agd. Met ons- clgcn the ma, duun aamheld, hebben we ook e en eigen draal gegeven aan het 
festival. Later meer hierover. 

Locatl e-
Net als in 2014 hcbben wlj ervoor gelc.ozen om het fe~tival te organhcren blj het Museum park. Oeze 
locatie: heeft een aa ntal grate voordelen: 
• He:t is centraal ge!egen 
• V;mwege het felt dat de Pleinbloscoop hier ook plaats vindt rond dezelfde: tijd, zijn er a l vele 
faciliteiten unwetlg. Zo kun Je geb ruik maken van de toiletten, de backstage tuimte, hun bar, 
banken en eventueel een wateraanslultfng. Ook hebben wij de man van de friettent, die- a l op het 
terreln staat, gevraagd of hij t ijdens het futival open wllde- gaa n. Op deze manier konden 
deelnemers tussendoor nog snacken. 
- Goede aan· en afri/ routes. Voor het snel op en afbouwen va n hct terreln Is dit een groot voordeel. 
Wij hadden dit jaar via Plelnbloscoop ook nog verkeersregel;,ars gehuurd om dit nog soepeler te 

laten verlopen. 
- Hekwerk Is nlet nod if: aa ngezien het terrein al om he ind Is. 
De locatie heeft e chter ook een aantal nadelen: 
- Het terrein moct om 6 uur helemaal leeg en schoon zijn zodat Pl<!lnbloscoop weergebruik kan 
maken van h<!t terrein. 
~ Wij hadden dit jaar helaas klachtcn gekregen over geluldsoverlast 1tanuit het Sophia 
Kinderzlekenhuls. lndlen jullie het festival weer willen gai n ho uden blj het Museumpark moeten 
julllc even goe-d kijken hoe je geluidsover/ast kunt voorkomen, 
- Itel kan voor sommfgcn als onpre ttlg word en ervaren dat de ondergrond Viln he t terreln van steen 
is. Oit hee ft echter we! als voordeel dat er vee l me er moge!ijkheden zijn qu;i actMteiten. Op gr as 
word en veel activiteiten niet goed gekeurd namelljk. 
- Onder het Museumpark zit een parkeergarage. Bier geldt echter maar een gelimlte erde- maximum 
doorrijhoogt e. Busjes kunnen hler over het algemeen niet goed parkercn en moeten ergens in buurt 
een plaats gaan zoeken. Misschlen wel hand lg om dlt jaar even goed ult te zoeken wat de mecst 
ldeale plaats is om te parkeren voor derde partlje n. 

Thema 
Zoals eerder genoemd hebben wlj dit jaar een eigen them a gege1te n ililn ons festival. Het is we l leuk 
om een semi overkoepelend thcma te hebben, zodat je festiva l wat meer houvast hecft. Je kunt dan 
een beelje om dit thema hec-n bouwen, en blj1toorbeekt zelfactiviteiten huren die met dit the ma te 
make-n hebben. 
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Wlj he bben dit jur geprobeerd het fostival in teken le stellen va n duurz,u mheid. Er mocht niet 
geflyerd worden, we hadden een duurzame act, een lOO'A duurraam podium en werkte met 
biodegradable cups. Het is lastig om het thema volledig nn r voren te laten komen, mau met deze 
dingen hehbE'n wij loch zetrach t om dit le reatlseren , Ullelndelljk de nken wlj dat dlt ook vrlj coed Is 
gelukt. Wil raden dus ook zeker aan om vo!gend jn r we er een thema te koppelen aan het fu t lval. 

Partljen en plattegrond 
Het festival wordt natuurlijk grotendeels gevormd door profit en non-profit partijen. ltoud daarom 
vooral contact mE't /e commhslegenoten van Intern en a cqulsitle. Daamaast hebben wlJ zel fnog e en 
aa ntal partijen gehuurd om op ons festival te sta an. Het Is bela ngrijk dat je een go ed en duldelljk 
ovenkht hebt van wat al de verschillende partijen voor adiviteit gaan do en op het fe ~tival en 
hoeveel ruimte ze hiervoor nodig saan hebben . Spreek dit dus rutm van tevore n af met de partijenl 
Jc moet voor de Eurekaweek namelijk een gedeta illeerde platlegrond gaan ma ken va n het teuein 
waarin je alfe partijen lntekent. Hlerbij zul Je ook een slroomplan moeten gaan maken. Oil houdt In 
dat je kljkt op we Ike punten op het terreln stroompunte n moeten worden geplaatst. Het handJgste is 
om blJ de pfattegrond zoveel mogelljk rckenins tc houden met de stroompunten. Dus zet putijen 
die stroom nodlg hebb en zo dkht mogelijk bij een stroompunt. Om erachter te komen welke 
partijen er stroom r.odiB hebben, die nen jul!ie van tevoren contact met ze op te nemen e n dit te 
vrai;en. Stel e en duidelljke de adllne wat betrert het doorgeven van activiteite n en stroom 
benodigdheden. Ju Irie moe ten op een gegeven moment namelijJc gewoon e en plattegrond e n een 
stroomplan kunnen overlcggen. Partijen die dan niets hebben a angegeven hebben gewoon pech. 
Tijdens het fest ival zelf zul!en crewers di!' verschlllende partijen hun plaah wijzen wa ar jultie ze 
vooraf hebben rngedeeld. Oil jaar was de opbouw van het terreln om meerdere 1edenen zeer 
chaotiuh, Ten el":tste Is hl":l handlg om van tevoren al het terrein te bekijken en aan de hand van dl": 
plattegrond e cn rondje te lopen over het terreln. Ten tweede is het handig om de plaahen voordat 
de ecrste partlj arrivec rt al le hebben afgeplakt me t tape. Oele pi n h e n moeten dan ook warden 
genummerd. Op deze manlcr ku nnen er geen mlsverstanden ontstaan. Bij ans Is dit nlet helemaal 
soed gegaan, wa ardoor uewers partijen op verkeerde plaatsen hadden neergeze t of pa rtifen ult 
zkhzelf op and ere plaatsen glngen sta an, let hler dus goed op, dlt voorkomt vecl stress tijdens de 
opbouwl Let er overfgens oak op dat je tape aanschaft die geen sporen achtcrfaat op de grand. 
De opbouw is echter toch iets wat immer cha otisch zal zijn. Daarom hebben wil net als in 2014, 
ervoor gekozen om de opbouw In 2 shifts te la ten plaats vinden. Op deze manler hodt nlet ledereen 
tegelijkertijd het terrein op e n hebben partljen lets me er tijd om op te bouwen. Ho ud t me t he t 
maken van de plallegrond ook rckenlng met de verschillende shifts. Zo zou je bljv. de blnnemte ring 
eerst kunne n laten opbouwen en de buitE>nste ring in de tweede shift. Spreek ook van tevoren coed 
met partijen door hoeveel tijd ze nodig denken te hebben voor de opbouw, en oak voor de afbouw. 
Het terrein moet immers om 6 uur helemaal leeg zijn terwijl het festival pas om S uur eindigt! Om 
die reden Is het ook versta ndlg om partljen blj aa nkomst borg te laten be lalen. Wanneer ze he t 
terrl!ln dan wlllen verla;t cn, moct hun st uk volledig schoon en opseruimd zijn. Pa;s afs dit door 
leman d van de comm Issie of door een crewer isgoed geke urd krijst de part ij zijn borg terug. Hand is 
bij het soepel laten verlopen hiervan Is om een aanwezlgheldslijst van de pa rlijen t e maken waarblj 
je oak ku nt afvinken of ze borg he bben betaald. Maak van tevoren ook borgnummers die je aa n de 
partljen kunt meegeven als t e hun borg hc bben beta; aid en note er dit nummer a;chter het vinkjc dat 
ik net noemde. Op deze manier kunnen er geen misverstanden ontstaan en kun je het gehele terrein 
binnen een uur schoon en leeg hebben. 

Muzfe k 
Een lemand van de EWCU is verantwoordelijk voor Geluid&Techniek. Spreek van tevoren goed door 
met deze persoon wat je pre cies allemaal nodig hebt qua Geluid&.Techniek. Van de booking agencies 
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krijg je altljd riders doorgestuurd waarin ook een technische rider is opgenomen. Stuur deze even 
doot na n de verantwoordelijke van techniek en vraag of dit mogelijk Is. Over het al,gemeen is dat 
allijd wel het seval, maar navragen kan nooit kwaad. 

Wij he bben dit Jaar gekozen voor nlet zo he el e rg bekende bandjes. Ech t bekende bands kos ten 
name!ijk ere, veel e,e!d, en het aantal deelnemers datje e1Ctra trekt blj een festival door het boeken 
van een bekende band weegt niet op tegen de kosten daarvan. Er zijn een aantal belangrijke dingen 
waar je rekening mee moet houde n wat betreft het boe ken van bands: 

- Bands hebben vaak standaard riders w aarin ze soms o m hele tare dlngen vragen. lo w agen ze vaak 
om nessen sterk, eten en nog a11ertei andere zaken. Wat wij hebben sedaan is dat we de bands 
gewoon een PilS hebben gegeven met een bepaald bedrag erop. Hiervan konden ze dan drinken 
halen bij de bar. Oit ging eigen1ijk prim a en we rade n aan dit weer op dezelfde manier te doen. 
lndien ze om elen vragen moet je dft mogelijk wel eve n van tevoren kopen. Jc OOeft echt er nlet 
blfndelings aan al hun elsen te voldoen. Kijk gewoon even of het redelijk is wat ze vragen. 
· Bands vragen vaak om een best wel lange opbouw tljd. Op zo'n fest ival Is daar echler geen tijd 

voor. Wij hebben dit opgelost door ac.hter het podium de bands al het grootste gedeelte te la ten 
opbouwen. Dit vetliep gewoon prima e n de bands waren hler ook tevreden mee. 
- De ba nds komen vaak met een busje aan om spullen uit te laden . Aangeden het busje nfet op het 
terrein mag staan, moeten zij deze ergens parkeren. Echter passen busjes over het algemeen niet In 
de parkeetgarage onder het museumpark. Zoek dus van tevoren even uit waar ze het beste kunnen 
parkeren. 
- Maak e en aantal weken voor de Eurekawee k een duldelljk schema wat betreft de speeltljden van 
de b;1nds. Kijk hlcrblj vooral naar de volgende vragen: 1. Hoe laat ga je de bands ontv;1ngen? 2. Hoe 
lang hebben ze om op le bouw1m? 3. Ho e lang laat je de bands spelen en wat zijn de precieze 
eindlijdcn van de optredens? De biinds en booking agencies willen dit graas van tevoren welen en 
het is bovendien ook ha ndlg voor jezelf. 
- Zorc dat 1 persoon van Team Festival de ban dsopvangt, ze een pas met geld geeft en even 
lmtructlu geeO. Verder Is het sllm om een backstage crewer aan te wijten die de bands helpt waar 
no dig. 
Verd er hadden wij ook nog een DJ gehuurd om de gaten tussen de oplredens in te vullen. Zorg 
e rvoor dat je soed afstemt met Techniek en de bands wanneer de DJ kan spelen. En ga geen hele 
dure DJ boeken aangeden hlj nlet zoveel za1 draalen. 

Rege:nplan 
Ons rcgenplan, was net ah: 0tlle afgelo pen jaar, de MS-hallen. Hlervoor moet ook e en plattesrond 
opgesteld, wat af en toe lastig is. let op dat er een aantal restricties aan de MB hallen zillen en dat 
je oak op tljd aan je partlje n doorgedt hoe het regen plan werkt. 
Al met a l was het festival prima goed geslaagd en een leuk onderdcell Het weer hielp hlerblj oak 
natuurlljk ont1e1tend me e. 
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Eureka Speakers (Olivia) 

Eureka Speake rs is een onllette nd ondergewaardeerd maar ontzettend leuk programmaonderde ell 
Omdat het relatief klein is doe Je het meestal In Je eentje en houd je je dus bezig met de gehe1c 
organisatie. Je kan zelf helemaal kiezcn hoc je he t wllt lnvullen. lk heh er voor gekozen om sprekers 
te vril1:en die allemaal e en ondernem!ng in Rotterdam ge start hebben of In Rotterdam hebben 
gestudcerd . lk heb wel 1,1oor aHetlei verschille nde sprekers, thema's en ondernemlngen gekozen. 
Afgelopen jaar heb ik Eureka Speakersgedurende het laahte uur van het festival georganlseerd blj 
het Nieuwe lnstituul (he l museum tegen over het festival terrein). Zo was de drempel voor mensf'n 
vrlj laag om te gaan. We hebben hier 500E huur voor beta aid. 

De sprekers dit jaar waren Harald Swlnkels (Nedet landse Energie Maat schappij), Siem en Cox 
(RotterZwam), Oeniece von HarrilS (010 Zake nvrouwen e n NXT Business) en Gijsbregt 01ouwer {De 
Bulk Vil n Rotlerdam). Van deze vier sprekers heb ik er drie ulf geregeld. Gewoon via via of men sen 
bcdacht die me int eressant leken en opgebe!d of ge·emalld. De RSCOndernemers Cirkel hebben 
Harald Swinkelsgeregeld , Zlj zljn ontzet tend prettig om mee nm en t e werken, hebb en een erg 

uitgebreid netwerk qua spre kers e n denken over~all ontzet tend mee. 

Al met al vond ilc. het het a(gelopen jaar onti.ettend goed gaanl Er zaten 186 mens en in de zaal en bij 
de deur hebben we er nog 40 geweigerd. De sprekers waren intcrcsHnt, het evenement was leuk e n 
alles tiepgewoon ontzettend goed, 

Heel veel succes met dit onderdeel, m<1ak er w.-.t moois van ! 
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Night of the Songs (Lisa & Loise) 

Oil jaar was aan Usa en mij de eer om NotS te organlseie n, natu urlijk de mooiste avond van de hele 
EWI Wij wllden net als vorig jaar deze spctterende ilvond wee r op donderdag, zodat de wee k mool 
wordt afgesloten. Waar je aan moet den ken: 

locatie: 
o De dag: als jc het w eer op donderdag doet, doe het dan op e en centralc loca tle. Oil 

zodat dee!nemen daarna makke!ljk naar huis/OV kunnen, l.v.m. bijvoorbeeld 
ontgroeningen, of omdat zij nog willen afteip.-. rty'en In de stad. Op andere dagen 
ma a kt de locatie nlet edit uit, omdat veren[gingen erg graag deelnemers willen 
ophalenl 

o Binn en of buiten: wij vonden het meer sreer ge:ven om dele avond binnen t e 
houden. Oh hangt af van jul!ie voo1keur en Jullfe deal met Sfee rho re:ca. Naast de 
locatles van Sfeerhoreca zijn er niet veel p!aatsen In het centwm g1ootgenoeg voor 
het a<1 ntal deelnemers. Dit is ook de reden waarom wij het bijvoorbecld nle t In de 
Maassllo hebbcn gehouden, d!t llgt t e ver buite:n het ce ntrum. Oil jaar zat de Villa 
Thalia stampvol (mede omdat men sen nlet In Beurs wllden slaan), dusrnlsschien is 
het sowleso handig om te kijken naar op1ossingen hiervoor. 

Band: wij hebben dlt faar we ervoor Boundless gekozen, omdat ziJ ervarlng hebhen rne:t dit 
evenernent en het elk jaar weer c1ggoed doen. Er lltten kleine nadelen a an Boundles-s, ze 
w111en namelijk per se hun eigen technlci, Gclukklg waren de kosten dur nie:t heel hoog van, 
omdat veel lechnlek al aa nwezig was bij de Villa en we dit vanuit ome deal met Sfe:erhoreca 
gratis mochten gebruikcn. Verder waren ze heel chilll 
Voor de rest nam Sfecrhoreca ons a l!es ult hand en, wat erg chill was. Usa en ik h<>efden nlet 
veel t e regele n. Let wel op dat je van tevoren gocd arstemt wle wat doet. Comelis ha d tegen 
ons geregd dat zljn mensen wel de Power Point met songleksten i.ouden maken, tot ik op 
dinsdag in de EW werd opgebeld dat ze het echt te druk haddcn, en of wij de PowerPolnt 
niet konden maken ... Uiteindelijk heeft Dan Iii van Vliet (Hoofdcrewer Sod.JI Media) he m blj 
het fest ival gem aakt, maar he! feverde aardlg wat stress opl 
Verenlglngen, wij hebben e r expres voor gekozen dat promo's alleen In Beun aanwezig 
mochten rljn, l.v.m. de capaciteit van de Vi Illa. Als fulHe het dit jaarweer hier do en, doe dit 
dan opnicuw zo, er wa s na melijkook echt geen ruimte gewee st voor de promo's. Om de 
ve renigingen tegemoet le komcn mochten ze wel een lnschrljftafel in Beur-s hebbcn. 
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Overige taken 
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Applicatie (Daniel) 

In een tijd waarin soda I media e n applicatles een steeds grotere rol gaan spehm Is het bclang,ijk d;i t 
de: Eureka week een overikhtelljke, goed werkende a pplicalle heeft. Ondersch;1t deze ta;1kd;1;irom 
n!etl De volgende punten Julien w orden besproken: 

lnleiding/;i1gemene Info 
Functies 
Eventuele nleuwe rune-lies 
Aanpaulngen 
Advertentiemogel ijkheden 
CMS system 
Pushbe1lchten 
Hoofd Crewer Social Medfa/Eusmus Magouine 

1. lnleiding/algemene inform;itie 
Oil j;i;ir hebben we kritisch gekeken naar de applicatie die in 2014 isge bruikt . H!erbijzijn we tot de 
condusie gekomen dat deze applicatle nlet vo!deed aan de kwaliteit die wlj nastreven met de 
Eurekaweekcommissie. lk heb vervolgens gesprekken gehad met meerdere applicatie bouwea e n 
gekekf!n wefke op l.inge termijn de beste optie was. Uitelndelijk zijn we in zee gegaan met het 
bedrijf One Society Apps. 

Met dit bedrljr zijn wij een meerjatlge same nwerking aangegaari. Oit betekent dat Jullie ook dit j.iar 
de huldlge appl!catie zullen gebrufken. Met One Society hebben wijeen aantal ahpra ken gemaakt 
over het kosteloos aanpnsen van bepaalde dingen in de appliutie, zie pu ntje aanpassingen. llet is 
een goed idee om al snel contact op te nemen met het bedrijf. Af&elopen Jaar heb lk namelljk wa t 
problemen gehad met de deadlines die One Societv nlet Is nagekomen, waardoor lk vlak voor de 
week rnet onnodi:,e stress kwam te zitten, Probeer dit t evoorkomen door in een vroeg .stadium 
cont•ct met te te leggen en duidelijke de.id lines af le spreken. De conlactpersoon blnnen het bedrijf 

Is Christi.ian Ktoes. Je kunt hem bereiken op············· 
Tenslotte nog even een klein contractueel puntje: Ind I en de Eurekaweekcommisde 2017 nlet met 
deze applkatie wil gaan werken moeten ze dit ruim vantevoren aangeven aan One Sodety, anders 
wordt het contract stilzwl/r;end verliendl Geef dlt door aan Ju Ille opvolgersl 

2. Functies 
lk heh de a pp1icatie zo late n ontwikkelen dat ik denk dat de deelnemers alle benodlt:de inform atle 
ope en overzichtelijke e n efficii!nte manier op kunnen zoeken. Echter hebben jollie als commissle 
hler mis1chlen andere ideeen over, lk raad d.in ook a an om met heel de commissle grondig de 
applkalie door te k1jken en zoeken naar eventuele verbeterpunt enl 
Op dit moment heeft de app de volgende functies: 

Menu: !lier vindt je een ovenicht van de alle funclies van de app. Daa rnaas t kun Je 
recht1boven In het scherm de instellinge n aanpassen. 
Programma : Spreekt redelijk voortich denk lk. Per d.ig kun Je hler 2l en we lke .ictivitelten er 
plaats vinden, op wetk tijdstip en op w elke lou ti e. Op deze pa gin a kun je zowel he t 
algemene programma vinden als het programma v.in de stude ntenve renigingen. 
Kau t : Hier kun je een uitgebre ide, geintegreerde kaart vinden van Rotterdam. In de balk 
ond erin kun }e bepa alde locaties aan/uit zetten om het zoeken te vergemak keliJ'ken. Van 
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links naar rechh zijn dll: Eurckaweeklocaties, pln-automaten, horeca en 
studentenverenlgingen. 
Foto's: Spreekt ook redelijk voor zkh. De foto's zijn gclinked aan de foto albums op de 

Eurekaweek Facebook paglna . Je kunt handmatig be pal en welke albums wel of niet word en 
getoond in de applkatie. lk raad aan om voor de Eurekaweek 2016 enkel een alb uin erln le 
zetten met 'lmprenle Eurekaweek 201S'. Hl erin selecteer je dan de leukste fot'o's van de 
afgelopen Eurekaweek. 
Informal le: Hlerin zet je alle informatie die de deelnemen no dig gaan he bben In de week. 
Vecl informatie staat hler al in en kun jewaarschljnlijk la ten slaan, an de re informatie zul je 
moelen unpass.en, Voor de sludie· e n studenlenvereni&lngen kun je het be~te de tek'it 
overnemen dle In het programmaboekje staoit. 
Nleuws: Hier kun je de dee lnemers op de hoogte houden van ontwikkelingen in en random 
de week. lk kom hler later nog op terug. 

3. Eventuele nleuwe functies 
Wij hebben ervoor gekozen om he t aantal functies beperkt te houden. fo kunt e r echte r allljd aan 
denken om vette runcties toe te voegen. let er we l op dat de applic<1tie ovenkhteHjk moet blljven. 
Er zijn op d!t moment 2 functies waarvan lk denk dat Je deze kunt overwegen: 

Video' s: Oit is een functie dle ik er elgenlijk dit /ut ook al In wllde hebben, maar helaas kon 
dat dit jaar nog niet worden gereallsecrd. Voor <1ankome nd jaar Is dit echter we! een leuke 
optle om naar de kljken. 1o iou je van 'Foto's' dan 'Media' kunnen m<1kcn en daardan zowel 
video's als Iota's uplo.11 den. Erasmus Magazine heeft dit jaa r bijvoorbeeld elke dag een video 
gem<1 akt met een nieuw.sreporler. Het plan was om dit In de app te zetten, maardit bleek 
dtJs niet te kunnen, Maar het zou wel vet zijn als dit a ankomend /aarwel kan. 
Challenges: WIJ hebb en dit faar elke dag een prijsvraag in de app gezet. Het kopjc prijsvragen 
stond echte r een beetje verscholen ondl!'r Info en bovendien liep het invoeren nle t helemaal 
soepel. JullJe als commlssle zouden er aan kunnen den ken om de prijsvr<1gen groter te gaan 
aanpakken en hier ook een apute functle \loor te maken. Op deze manler kun je mlsschlen 
ook hele letJke bedrljven aan Je binden voor een silmenwerklngl 

4. Aanpassingen 
Contractueel is er afgesprolten d<1t er elk jaar kleuren hulsstfjl updates, bevei!lgingsupdates, se rvice 
updates en (simple) functionele updates kunnen worden gedaan. Met n t1me de eente en de laat§te: 
zijn hlerbij van belang. Jullie kunnen de appllcatie In grafiuh opzicht a anpnsen naar julliewensen. 
Ous bijvoorbeeld de kleuren v;m de applkatlc, het fe ltertyp e, de logo's, etc. Verd er is het dus 
mogelijk om simpele funttionele updates te latcn uil\loeren In het geval dat je den kt dater ergens 
wat verbet erd ofvernieuwd ka n warden op function eel ge bled. Dlt kan allem aal kos(eloos, let e r da 
nook op dat ze hler geen geld voor vragenl 

Er is 1 funtlionele update die jullie sowieso even moeten la te n ultvoeren. Bij het invoeren van de 
programma onderdelen is er namelijk geen optie om meerdere locaties te selecteren. Oit heh ik dit 
Jaar cre<1tief opgelost, maar was zeker nlet ldea al. 

5. Advertentiemogelijkheden 
Een e,root verbet erpunt van de nleuwe applkatle Is het grate aanlal advettenUernoge l/jkheden. In 
het acquisltl e gedeelle In dft veufag staat natuurlijk al een en ander genoemd over het acquisitive 
gebcuren hieromheen, maar lk zal ook het me er technische aspect even uitleggen. 
In de applkatie zijn er 3 mogelijkhede n waarop bedrij\len zkhtbaar kunnen zijn: 
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1. Splash screen: Dlt is het scherm wat je te zien krijgl elke keerwanneet je de app opent. 
Deelnemers kri/gen dit dus hf'el vaak t e 1ien, wat het voorbedrijven erg lnteressant maakt. 
Afgelopen jur heeft Sfeerho1eca de splash screen uiteindeliik gratis bijde deal gekregen, 
maar ik zou zeker aanraden om de splash scre en apart t e \lerkopen. Overigens is de splash 
screen de enige advertentie mogelijkhe!d dle je nlet zelf kunt aanpassen. Het logo hiervoor 
dlent dan ook tijdig aangeleverd le worden. Voor acqulsitle Is het dus belangrijk om dere 
op tijd te verkopenl 

1. Carrounel advertent ie: Bij zowel 'Info' als 'Foto's' is er de mogelijkheid om een advertentie 
te plaatsen. Oeze bevlndl zich dan bovenlo het scherm. Je kunt hier meerdere a dvertenties 
plaatsen. Deze zullen dan om de paar second en roulcren (vandaar ook carroussel 
advertenlle). Je kunt dtze advertentie s via het CMS system ten alle tijde aanpnscn en dus 
ook nog tot vfak voor de Eurekaweek verkope:n. 

3. locatle a anduldingen: Hier heb lk a l redelljk wat informa tie over gegeven In het acquisitive 
gedeelte. Htt lnvoerenvan deze locatie aanduidingen is echtcr nog een lrritante klus . Je 
moet namelljk via google maps de exacte coordinaten weten te vlnden \Ian de locat ie, 
anders zit je locatie aanduiding een kilometer verderop. lk zal sowieso e en keer naar de 
kamer komen om heel het CMS system ult te leggen, dus dan laat 1k da took zien. Verder zou 
lk een maximum aantal van 15 loca lie aanduidlngen aanhouden om het ee n beetje exclusief 
te houden. Als het echter serieus storm loopt met het verkopen hlervan z.ou je dit kunnen 
ophogen nnr 20. 

6. CMS system 
Oil is het hart van de appllcatle. In dJt sys teem kun je alle data lnvoeren die in de applkatle komen. 
Jullte hebben mazzeldat !k vorig ja01r alle lnformalle opnieuw er in heb gezet, waardoor jullie een 
heel stuk minde r info hoeven in le vocren. Het CMS syst eem Is opzich niet heel moeilijk, maar je 
mo et het wel even snappen. lk kan nu mecrdcre paglna's wlJden a an het ullleggen \Ia n het sys teem, 
maar het Is erfeci~nter om even een afspraak met mij te ma.ken zod<1t lk het fyslek kan komen 
uilleggen. Dan krijg Je van mlj meleen de codes. 

7. Pushberichten 
In de nleuwe app!icatie zit een heel handige functie, nameUjk het sturen van pushberichlen. Dit zijn 
korte be rich ten die de deelnemer op zijn st<1rtsche-rm van 1ijn moblel krijgt lndlen hlj of zij de a pp 
gedown!oad heeft. Deze kun je gewoon Ill het CMS systeem invoeren. Oit soort korte berkhljes iljn 
ldeaal om de studenten op de hoogte t e houden van de meest recente ontwikkelingen of als je 
bijvoorbe eld wild at deelnemers naar een bepaalde activiteit gaain omdat het daar nog niet zo druk 
ls, let er a11een wel op dat je deelnemers n!et kapot spam I me t pushberlchten, dat is nogal irritant 
namelijk. 

8. lloofd Crewer Social Media/Erasmus Magazine 
Tljdens de week zal er ee n hoofd crewer ver<1ntwoorde lijk iijn voor social media. Hij of 1lj he:eft ook 
de ver<1ntwoordelljkheld voor de app!icatie tijdens de week. Zelf gOI je het veel le druk hebben om 
altes In te voeren namel ljk. Je moet deze hoofdcrewer het CMS .systeem uitleuen zoda.t hijofzlJ 
tijdens de week alles goed in kan voeren. Maak vantevoren dan ook ee:n goed en duidelijk dr.ia iboek 
zodat e r niks mis kan gaan met invoeren . Voor een voor beeld van zo'n draaiboek kun je kijken in 
mljn mapJe ende r app. Verder heb ik afgelopen jaar ecn ahpraak gemaa kt me t Eras mus Magazine 
dat i lj e 1ke dag een nleuw~bericht voorons maakten. Oit scheelt Jou en de hoard crewer t ijd als dlt 
voor je wordt gcda an, dus lk zou aanraden Erasmus Magazine hier weer over le co nlat te n. In de 
w eek ielf moet je ervoor zorgen dat EM de nieuwsberichten doorstuurt na ar de hoofd crewer social 
media 1odat hij ofzij deze nleuwsberk hlen kan invoeren. 
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Auto's (Nadia) 

Tijdens de week heb je vem:hiltende auto's nod lg. Wij hebben de volgende auto'sgehuurd: 
Bestelbusje (voor ka ssasystemen en in<:hedm1ilen) 
Be:stelbusJe (voor Servke Point) 

• 311 9-persoons busje 
• Kuubkilr (voor Smitse + vervoer bagage) 

Wij vonden dit een goed aantal au Io's. Het hangt er ec::htet ookvanaf hoeveel mensen voin ju Hie ee n 
tijbewljs hebb@n. De 2 bestelbusjes e n de kuubhr zljn sowleso nodig, mair met het aantal 
personenauto's ;rou Jc nog kunnen variiren, rekenlng houdend met het aantal men sen dat mag 
rijden. 

lk heh voor de week In het draalbo ek bijgehouden wie wannecrw11lke auto ge bruikte. Op deze 
manler probeerde lk zo goed mogelljk. te plannen welkl! spull11n In we Ike auto's moesten. In praktijk 
gaat het tijdens de week a!lema;ilerg hectisch, waardoor wij afsnog niet altijd de julste dozen In de 
Juistc auto's hadden. Ze wa ren we de doos met 'bewegwijzering algemeen' de hele week kwijt. 
Bepaal wel van te voren wie wanneer met welke auto rijdt, ma ar verdeel de dozen/spullen nle t per 
se over de auto's, inaar over de mens en die verantwoordelljk zijn over het eve nement etc. Dan 
mo et en zlj er zelrvoor zorge n dat ze de julste spullen bij zlch hebben. 

Avondeten (Loise) 

Voor d[t onderd eel mo e t je e en beetle kunnen rekenen e n met Exc:el kunnen omgaan. 
Zorg dat de Intern tijdfg we et welke verenigingen Avondeten willen veuorgen en dit vast legt in 
contracten. (LET OP:. PER MMlTUD, INCL BTW, dit kan je natuurlijkook vethocen dit Jaar, het Is 
namelijk best weinig). Kijk ook naar profit partijen zoals bljvoorbeeld Sfeerttoreca, die het gratis 
wlllen ve rzorgen. 

Er is elkjaillr weer gezeik met de inchedcpale n blj het a vondeten. Er zijn namelijk a ltl jd dee lnemers 
die: overdag bedenken, lk vlnd mljn groepje niet zo, dus ik ga met een illnder groepfe mee . Dit 
groepje hoort dan te eten blj bljvoorbeeld RSG, mur de groepsverlater hoorde bij RSC te eten. Oeze 
groepsverlaler krijgl da n een rood scherm en lilll niet mee kunnen eten met zijn nieuwe groepje bij 
RSG. Vereniging11n vlnden het dan stom om deelnemers af le moeten wijzl'!n, wat op zkh wel 
begrijpelijk is. Het Is voor de EWCU helaas niet mogelljk om hlervoor te betalen, omdat we dit nlct 
kunnen controleren. Verenig lngen louden bljvoorbeefd kunnen turven hoeveel e ters ze hebben die 
een rood scherm krfjgen, man toch mee elen. Hier kunnen ze natuurlijk heel makkelijk mee 
fnuderen. Probeer voor dlt jaar weer t e kijken or er een oplossing voor te bedenken is. Bijvootbeeld 
bij elke eetlocalle een crewer, om deze rood scherm· eters te cont roleren. Aan de andere kant Is het 
niet zo p1oblemalisch naar mljn m e nlng, deelnemers l<Unnen telf ook bedenken dat te ergens horen 
te ete n, dus dat ze bij het Service Point gewoon hun billndje moeten laten omzetten .. 

Verder Is het h0tndfg als je d ltjau met hetzelfde ba ndjes systeem werkt je zorgt d ill t je met al/e 
eetloca ties een week voor de £Ween meeting lnplantom he t scansysteem ult te leeg:en en wa t ze 
moeten do en als het fout gaat (bljvoorbetld een heel groepje wat nlet kan lncheck11n, vaak hebben 
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ze dan nie t goed gekeken waar ze moeten et tn, anders foto laten maken van briefje waar ze moeten 
eten + het groepje als bewijs). 

Oaarnaast over het uitreken van het avondeten, lie mijn mapje Avonde ten voor de c::ontracten en 
mijn schema' s. In principe staat over al bij wat aUes lnhoudt. Als het nlet lukt , bel me even, dan leg ik 
hetgraag uit. 

Beveiliging (Nadia) 

We werken a l faren sam en me t Roya l Event Sec::urity {Pieter Rijke, 010 - 4770417). lk heb de 
samenwerklng als erg prcttig ervaren. let er wel op dat je war de beveilig!ng ook lunch en 
portofoons he bt. 6ij ;ille evenementen op de campus ma ken we verder gebruik van de beveiliglng 
van de EUR. Oft wordt geregeld door de unlvenitei t zelf, maar het wordt wel blj ons In rekenlng 
gebracht. lfierover moet je c::ontact hebben met Jelle Jager. 

Je kunt Royal Event Security kosteloos annuleren tot 24 uurvoor het evenement (in seval van re gen 
dus). Bij de meeste evenementen hadden we Sa 6 beveiligers, a Ileen bij het festtval maar4. Oit 
bleek echt t eweinte omdat de Plelnbiosc::oop blljkbaar veel plek.k:en had waar zc beveiliginB wi!den 
hebben staan, zonder dal ik hler rekenlng mee had g t houden. Als jullle duswe11r blj de 
plelnbloscoop een onderdeel organiseren, zors dan dat je van tevoren samen afspreekt hoevee l 
bevelllger z!j nodig den ken te hebben. 

Evenement 
Opening 
Meet the Cilmous 
Launc::h Party 
Afttap City & Port Tour 

Chill·area 
Cantus 
Comedy 
lnformatlemarkt 
Ready for Sport 
Rottetd am by Night 
Brunch 
Fe stiva l 

Night of the Songs 

Erasmus Univorsity RoU crdam 

Bevelllging 
Door Ooelen geregeld 
Door de unie geregeld 
Door Feyenoord geregeld 
Geen 

6 beveiHgers 
Ge1egeld door de unie 
Geen 
S beveiligers 
Geregeld door Exceldor 
Geregeld door Sfeerhore<:a 
Geen 
4 beveiligers 

Ge1egeld door Sfee1horec::a 
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Oomerklngen 

In de veigunningaanv1aag 
vermeld dat we gee n 
beveilige rs in huurden, maar 
als de Gemeente dat ii.raag zou 
willen, da t we ze dan atsnog 
zouden latcn komen. 

Te welnlg, vanwege de taken 
d ie de pl elnblo~coop'lloor de 
beveiligershad 



Commissiefoto's (Olivia) 

Zor& du jt er vrot& biJ bent me:t he:t m1ken van de foto's1 le he:bt natuu1lijk eust de pakbn en 
vestjes nodic voor jt foto's kiln mabn, mHr prik atv..st een datum w•.rop le:dereen bn. Ga verder 
bedenke:n wat voor foto's. Je wflt, hot Je uop wilt stun etc. Wij hidden als 
fotogfuf, hij doet ook a11e commlHlt en almanak foto's van - Uiteindelijk w•ren on1e 
foto's he:l••S niet top e:n hadden we bljvootbttld &Hn suptr moole lndividuele portretten. Wij 
hebben met 2'n alle 1e:br1\nstormd over locaties en uitelndtlijk Is Cas hitr foto'sgaan ma ken om te 
kijke:n hoe 1e zouden worden. We hebbe:n uitelnde:Hjk foto's ce:mukt op de uni en blj de Veer haven. 
Denk goed na over hoe:ve:e:I t/Jd het kost om de foto's te make:n mur ook om bij de loc• ties le 
komen. 

Constitutieborrel (Vera) 

Zoals elk bestuur moeten wlj ook dlt jnr e:e:n 'conslltulieborrel' houden. SIJ dete botrel kome n 
andere inlroduclleweekbcsturen, ouders, sportverenlt lngen, studfevcrenlginge n en andere partijen 
je fellciteren met het bestuur tljn en nemtn 10 een cadeautje mf'f'. Dit Is meutal een nes drank dlf' 
je ter plekke moet opdrlnkf'n. Dlt jur werd een 11001 deel Viln het organlseren van de 
constit1.1tieborrel nn mlj overaelaten, Als alle reerste Is bolangrljk dat er ef!'n datum gekozen wordt. 
Mie t het klf'zen Yiln de datum moesten we dll fHt rekenln& houden met het ma ken van onze vestjes 
en pakken, dete moesten natuurlljk klnr zljn voordat onze coho cehouden werd. Ook moesten we 
onie beshiuuroto al gemukt hebben voor op de uitnodl1ln1f'n die we clngen versturen dus het was 
nog een locistiek pl•nnen ook. Ultelndelljk llJn we op de diltum donderdag 23 a pril 2015 
uitgekomen. Achtelilf minder handle voor mljielf Hn1e1ien bijna al mljn vrlendlnnen een tentamen 
had den de votiende d•c en dus nlet lan1s konden komen. Houd dus ook met alle tentamens van je 
wienden reken1n1, andets kunnen H nM-t komen. (wat n•tuurlijk f'fl j•mmu is). 

Als tWf'f!'de Is het belangrijk dat" een cOflte kt<atle YindL Bij Hn locatle Is het belangrijlc dat het 
centraal lilt f'n coed mf't OV te berelken fs. de besturen uit Groninien en MHstricht wn jf' na een 
reis van 3 uur namelijk nlet nos laten zoeken nur Jullie k>callf'. Durnaast is het ook belangrijk dat }e 

de prijun afweegt te1e nover e&.aar. Zora ervoOf dat je Hn k>e•lie vlndt wur je 5n eerste inst•ntie 
al geen huur voor hoeft le betalen, 10 heb je meer budcet over voor drank. Ook moet Je de dtilnk 
prijien vergelijken, L50-2.00 euro voor een blf'rlje of Ms fn rond de 2.00 - 2.50 euro voor een 
wijntje zljn wel moole prljzen. (Als Je het 1otdkoper le.an ft.Xen Is het •lliid beterl) Na wat wikken en 
wegen kwamen we blJ • Apotlt Ctttt en Dtlnbn' ult. Oe drankprljs hler was nlf' t het allHIOf'dkoopste 
maar de super ce ntr•le ll11tn1: Teaenover BIHk, 1 minuut lo pe n, en het moole interie ur hebbf!'n ons 
over de streep 1ehnld. 
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Meet lnformatle: hle:rover kun ~ vlnden ln het mapje 'cobo' > 
contract Apartt vera du ik heb op1esteld. Spreek 1oed met je comminie af hoeveel geld Jullie willen 
uitgeven en wie tljdens de borre:I hitrveranlwoordelijk voor Is. (wnrschijnlijk de pennlngmee.ster or 
de vooniuer.) Ook hebben we 1eceten v•n te vc>1en blj Apartt met •I onze ouders (Ht nlet blj het 
bud1et inbegrepen, hebben we zelr moeten betalen). Het eten was heerli)kl 

Al.s lut.ste moet fe ervoor1orgen dat Je een pedel hebt, en ee n (a•ntalJ bew•ker(s). Onze pedel was 
Jan·jup en als bewalter had ik mljn broertjt v•n bljna 2 meter lani, Ramon, gevra11gd. Vra•g dete 
men sen op tljd want wlj had de n dat las l·mln ute men se n nog • h: elden wat erg veNelend was! Ook 
moe t je op lijd de gut en diet jewlll ullnodl1en notere:n, met adrenen, en di!" alfemaal op de 
;1a nwe1lgh!"ldslljst ietten. We hebben ook een foloaruf cevraagd todat dlt 'pru htige' ... moment 
voorons lOU worden vastgele1d. De foto's, en dt an do re documentf'n Yind je wederom in het mapjie 
cobo. 

Deelnemerstassen (Aimee & Cas) 

l!"der jur bestf'llen we voor alte deelnemer.s deelnemerstassen. WIJ tlJn begin februari begonnen 
met ons te orllntuen op de veuchillende tusen, Je kunt blJ het bestf'llen van de tassen ook kljlten 
naarwat andere inttoductlewektn doen (LOCI). 

puuname tusen 
Vanuit de univusiteit wordt enorm 1epromoot om un duurume tu le bestellen. tn 2014 hebbe:n 
le gekozen voor PureJute tusen. dlt iljn duunamt Jute tusen van stof. Wij vonden deze tassen 
minder mool dan de jilren tfVOOf en hoorden ook v•n Vf'el mf'n1en dat tij deze na de Eurekaweek 
nooit meer hebben gebcuikt (In tec nste:llln& tot de tasjes de jaren ervoor). 

Wij ziJn toen aun kljken nur andere optles voor een duuuame las en kwamen uit bij Unlgear. 
Unige ;n producf!'ert 0.1. PVC~vrije tusen dlt t norm lijken op df!' tassf!'n uit 2011,2012,2013 etc. 
Marnix de Vrleswas ons cont.ctpersoon blj Unl1e•r en cafaan dat wij blj hen t•ssen konden 
bestellen vanaf 50001tuks. Oil was voor ons ee.n tf' hoog untal en we wllde.ngraa1 de tassen in 
onte: f!'lgen PMS-kleur. UltelndtllJk iljn we: tot de ovf!'ree.nslemmin1 e ek.omen d•t we wel 3000 tasjes 
mochten bestelle n In onze: ef1en kleur •Is er •ndere lnlroductlf'weken blj Unige11r de 600D (nlet 
duum1me) tassen blJ hen louden bu teUen. 

Spiecificatles 
De prlJs die wlj hebben bt1uld voor de tasstn: 

• Oeeln emerstas PVC-vrlj: ! 3000 
- Opdruk bovenr/ts 1 kleur: 
- Opdruk voorvak 1 klC!ur: 
- Opdruk achteuljde l kleur; ( 
Wlj hebbcn de tas In Eu11mus Groen l1ttn ma ke n (PMS: 2217C) f'n alte logo's er in het wit op l•te n 
bedrukken. 

!&f9.'.j 
B1e1ln op tljd met het vinden van partlJen die hun logo op de tas wlllen hebben. De deadline voor 
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aan!e\lering \Jan alle logo's was dit jaar a l 1 aprill Geef dus aan je acquislUe ·collega's door dilt ze 
vanaf eind januarf vooral focussen op het verkope n van logo's voor deelneme rsla.ssen. 
Contactpersoon Unigcar: Minnix de Vries,0162522477,m<Hnix@unip:ear.nl 

l!!pakken \Ian de deelnemetSlassen 
De deelnemerstassen zljn op l augustu s bij ons a fgele\lerd en op 4 augustus hebben we d i!: 
deelnemeulassen lngepakl. Als hel goed is heeft je coltega van lnterne betrekklngen de non·profil 
partijen op de hoogle gestefd van de mensen die zij moeten leveren voor het helpen bij het 
inpakken. 
Wij hebben gebruik gemaakt van de za!en T3·30, T3-32 en TJ..34. fen dar; van te voren hadde n wij 
T3·30 fngerlcht door de nvers nun elkaar neer te leu:en op de tafels en steeds 1 nverop de tafel 
v;nt te mil ken, zodat e r illtijd 1 blljfl liggen van !edere flyer. Oaiilfnaasl hadden we in hel midden van 
de u al karren met deel nemerstassen, bidons en croky chips neergelei:d. 
£r kwame n veel mensen hefpen, hierdoor hebben we de oc.hlend zetf nog H-32 ingerkht {het wa s 
gewoonweg te druk fn 1 kam er). 

Zorg dat je ruTm van tevoren conta ct opneemt met Albert Heijn Oude Dijkom te vngen of Je weer 
rolka rren bij hun kunt lenen en muk daar meteen een ahpra ak vaor. Om de rolkarren op le halen 
heb je een Kuubkar nodig, deze kun Je huren bij Van ' t Hi!lrt Autoverhuur. Wij hi!idden veel le weln ig 
ro!karren (10), zorg dat Je er ongevee r 30 blj Albert HelJn ophaalt. 
Denk verder na of je nog Engelse en Nede rlandse ta ssen will vullen of gewoon 1 soort tassen. Dlt 
j;iiu h;iidden we ;iii systeem d;iit we eerst alle Nederlandse lassen In gingen pakken, loen alle £ngelse 
deelneme utanen en tot slot de tanen voar de gidsen. Wij denken dat je wellicht beter gewaon alle 
t usen met dezelfde nyers kunt vullen. Scheelt een hoop wer kl 

Duurzaamheid (Olivia) 

Oit jaar wu duurzaamhetd @en van de speerpunten van de Eurekawee k. Zowel tijdens de week zelf, 
als tljdens de vootbereidingen erop probeetden wlj ste eds voor de meest grcene en duuname optle 
te klezen. Dit heeft tlch nlet zoieer geuit In een grote st unt, mHr vooral in een groot aa nta1 kleinere 
actie s. 
Sa m en met re levante lokale pa rtijen zijn wij gaan kijke n naar duurzame oplossingen voor 
ultdaglngen die we tijdens de orgarilsatle tegen kwamen. We he bben h!erblj onder a ndere gekd:en 
nur de communicalie nnr de deelnemers, het pragramma en de invulling van de week am lrent 
;;ifv;iil, voedselversp\lling en papieNerbruik. Hleronder k;m je een uitgebreide lijst vinden van a11es 
wat wij In het kader van duurzaamheld hebben gedaan tijdl"ns de Eurekaweek201S. 
Duurzaamheid Eurekawl"l"k 2015 

Gedure nde de voorberelding: 
o Commlule zelf scheidt afval lri pa pier e n re st 
o Uilnodigingen voor de week z.ijn a\lemaal per e-mail versluurd. 
o WP! hebben het papler verbrulk grootsc:ha!Jg ve rmlnderd door: 

Zendingen per post alleen nog nur deelnemers In Nede rland te \lersu.iren. 
• Paplere n zendlngengeprint op en verstuurd In duurza ilm p;iipler en 

e nveloppen 
• Geen progFam maposters meer la ten drukken 

o Ouurzamf' deelnemerst asjes (PVC·vrfJI 
o Ptomotfemlddelen 1edrukt blj duurumf' drukkerlJ de Bondi 
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o Ook op onze website 
lhllp:Uwww.eur.nl/eurekaweek 2015/orunisat ie/duunaamheid ), social media en 
In onze e·mall handtekenlng {•Denk aa n het milieu vaordat u dit e ·mailbericht 
;;ifdrukt."J wordl onze focus op duurzaa mheid gecommuniceerd. 

o Oil jaar is ervoar een nleuwe appllcatle e,ekozen, en Is zo een e,oede aanvulflng op 
het programmaboekje. Het stre\len is dit jaar om de app zo compleet e n 
g:ebrulkersvrlendelijk moge lljk te maken, om volgend jaar het programm;;iboekje 
eventueel volledig te vcrvangen. 

o De g!dsen en crew hebben allemaa l informatie gekregen over het belang van 
duuna amheld gedurende de week. 

Gedurende de geheleweek: 
o In de opening en in het programmaboekje word t nagmaals de nadruk op 

duurzaamheid gelegd. Op e\ke evenemf'nt worden nadrukkelljkonze duurzame 
huisregels gecommuniceerd. 

o Water leverancier van de regio, Evides, heeft voor ledere deelnemer e en bidon 
aa ngeleve rd In de deelnemerst as. Zo wardt hel drinken van kr.ianwater gedurende 
de week, maar aok de rest van hun 5tud ententijd, gesllmuleerd . 

o Bij elke eetgelegenheid en localie wordt er ook een vegetarische optie aangeboden. 
o Gedurende de helt~week wordt er drinken geserveerd In biodegradable cups. 
o Tljdens elk evenement Is erecn Waste Tea m, verantwoordelijk voar het 

schoanhouden Viln de locatie en de afvatverwerking na a floop van het evenement. 
Oil is In samenwerking met de Roteb tot stand gekome n. 

o Uchl· en geluldl everancler EuroPA gebrulkt zove el mogelljk LEO ve1Hchllng. 
o Tijdens het symposium 'Eureka Speakers: launch your career' Wiien allc sprekers 

ook explldet In gaan op releva nlle \Ian duurzaamheld, Een van de sprekers, Siem en 
Cox, heeft een bedrijf wat zkh volledlg rkht op duunaamheid. Hun motto is dan ook 
"Van afvalreductie tot vaedselproductie!·. 

o Tijdens de week zijn er prijsvragen waarblj zowel de vn ag als de prljs In het teken 
van duuuaamheld staan. Deze prlJie n zljn aangeboden door bedrljven die 
duurzaamheld ook hoog In het vaa.ndel hebben stailn, zoal~ onder andere £vldes, 
Blijdorp, hlrtnde en W.JkilW.Jkil. 

o leder jaar heeft de Eurekaweek een goed doel waarvoor, door mlddel van 
verschillende activlteiten, geld word! opgehaald. Dll jaar Is het goede doel £d ukans. 

o WiJ hebben mE't een kritische bllk naar onze ontbljl f'n lunch optles gd:eken : 
De lunch wotdt geserveerd In groepskratten, wal extra verpakklnge n 
scheelt. 
Naar de partijen die het ontbijt leverf'n Is onze duurzame lnten li e 
gecommunkeerd. Wij hebben hle1blj gevuagd or we op het moment van 
levering productf'n met een zo kort mogelljKf' houdb.Jarheidsdatum kunnen 
krijgen. Zo krijgen de deelnemers abnog vers et en, en trachten we elen wat 
anders weggegooid zou worden te redden. 
Momenteel tijn we nog In gesprek met vend tlllende partijen waa ronderdf' 
Voedselbank en Blfjdorp om le •djken of we lets nultlgs kunn en do en met 
he t O\lergebleven voedsel. 

o leder jaar worden alle bruikbare, overgeble11en product en zoals tasjes en bldons, na 
de week gedoneerd a an de Voedselbank. 
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Down to Eart h Festivill: 
Het 'Down to £arth Festival' op de donderdagmiddilg ul volkomen hct teken stun \Ian 
duunaamheid en wordt ook zo n<1ar alle de(!lnemers en gerclateerde part!Jcn 
gecommunlceerd. Partljen d re aanwe zig zljn op het festival gaan zelf ook proberen zk h \liln 
hun mecst duurH;iimslc bnt le l;iite n zlen. Er stond hler e en 100% groen podium va n UMEF 
staan voor de art icstcn. Ve rdcr gold er op dat mom ent een nyerverbod, word I et aclief op 
afvill gelet, is de aanklcding ven:orgd door een pa1tlj dle dlt met gere"'led materialM doen 
en hun producten op meerdere festivals gebruiken. Hier hebben weals stunt uitclndelljk het 
appara at neer gezet wat bekers omsmo!t e n pri nue In 30 ringen met ons logo. 

Tevens hebben wij met de loble deskundlgcn gckeken naar versc:hillende duurume mogelijkheden 
lijdens de week. Zo is er in samenwerking met het lokaal afvalbedrijf, de Roteb, geconcludcerd dat 
afvalschelding niet duurzamer is blj een evl'.nement \Ian dlt formaat, dus zetten wij op e lk 
evcncmcnt ecn Waste Team in, dat \le rantwoordeHjk \loor het schoonhouden van de locatie is. Ook 
hebben wij met de gemeente gezien dat het gebruik v.m plilslic gl.ncn met statiegeld loglstiek te 
grote complicaties op levert, waardoor het ulteindelljk fulsl mlnderduunaam tou zlJn. Daarom 
hebben we op onze progra mm a onderdefen \IOOr biodegr'ildiilble cups of gluwerk gekozen, 

Oil is een beetje een ovenicht van wat wij a llemaal he bbe n geda an . Kljk gewoon met jull!e 
commissie hoe beliilngerijk jullic duuna t1mheid vlnden en Wilar jul rfe\leranderlnge.n In wll1en 
brenien , Voor wagen kunnen jullie me a1tijd bell en en kijk ikgraa1 mee n<1arde mogelijkhcden. 

EHBO (Nadia) 

We. werken al jaren samen met Zij zijn erg aardig en 'linden het leuk om de 
Eurekaweek te doen. We ht1dden dit jaar een nleuwe EHBO·tentgekocht, maar deze bl eek nlet sterk 
genoeg als he t waalde. lnformcer op tljd blj hun wal \loor tent zlj dan g111ag zouden zien, zodat je 
de ze kan kope n. Verder hebben zij standaard 2 blertafels + ba nken nodig en st room. 

Dlt jaar ging de EM met de EHBO'ers spreken, en toen glngen ze (helus) klagen dat we bepaalde 
zaken niet op orde hadden. 

Ze klaagden voornamel ljk o\lcr cen paar algcmene re gels 
voor EHBO die wlJ nlet goed hadde n nageleefd. Deze regels vind je terug in de \lergunni ngen die je 
krijgt. Voorbeelden hler\lan zijn dat ze stromend water moeten hebben en ope.e n bepaalde arsta nd 
\Ian de toiletten moeten zitten. Neem dcze regels dus goed door en kiJk w at er haalbaar Is. Je ka n ze 
a l In mljn ve rgunningen terugvinden, dus je hoeft niet te wacht en tot jullie \lergunningen binncn zijn. iiii:::' van hel EHllO-te •m iljn: 
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Fotograaf & Filmer (Cas) 

Tijdens de Eureka week Is het supertof om een fotogra af en eenmansfilmploeg In t e. huren zodat je 
tijdens de Eurekaweek zelf per dilg een foto ovcnlcht kan uploade n op Socia l Media, om zodoe nde 
a ls je llkers te informeren hoe tofde Eurekaweek Is en was. 

Ats fotograaf hebben we dit jaar Kjell \Ian Frame!oos lncehuurd. De foto's zijn op zich prima bevallen; 
echter hadden we wel graag wat meer en andere foto's gczien (bljyoorbee ld een volfe in pints van 
lege ke rk). Moch ten jullie bestuiten om wederom met he m In zee te gaan, dan kan ik Je aanra den om 
lets strikter t e zljn met inslructles. 
Kje/J Berlem Frome/oos info@fromeloos.nf 

Ats filmer hebben we Alex Fagard (Fagarddesigns) ingehuurd. Hij heeft een hele elgen c:realleve 
mening over a lies en ik heb hem op sommige punten dus ook moeten sturen opdat we geen 
\lerenlgingsfeestjcs en wel de wat saalere maar belangrljlce onderdelen \Ia n de Eurekaweek In onze 
Aftermovie kfegen. Hij heeft over igens ook ons them abekendmaklngsfi1mpje (zie facebook) 
gemaakt; zijn filmskills zijn erg goed bevaltenl 
laqardesiqns@qmoil.c:om of 

Goe de doel (Daniel) 

Intro 
Jaarlijks kie st de Eurelcaweekcommissie een goed doe I uit dat tijdens de week In het zonnetje wordt 
gezet. Dit igoede doe1 krijgt tijdens de week de kiilns om tkhzclf te presenlecen aan de st udenten en 
geld op t e halen voor het goede doe!. Oil j;tar hebbenwc gelcozcn voor Eduka ns, gezlen 1lj een goed 
doel zljn die zlch wljwel volledlf: rich ten op onderwijs, wat goed a ans tu it bij de Eurekaweek. 
Het klei e n va n het goede doel 
Het be ste is om eerst met de commissle le gaan bralnstormen ove r het goede: doel. De vo1gende drie 
wagen he1pen hie rblj: 
· Willen ju Ille een klelnsc:hallg goed doel (zoals Edukans> of will en jullie een bekendcr, groter go ed 
doel7 
·Willen ju Hie ee n regio na al goed doe!, een nattonaal goed doel of een lnternationaal goed doe I? 
· Wat moet het doel \Ia n het goede doe! zljn7 (Onderwljs, algemene ontwikkel1ngshu1p, bleden van 
ond erdak, etc. etc.) 
Het beste is om allemaal met 1 of 2 sugcesties te komen, hi er uiteindelijk een top 3 ult te maken en 
hier Je uiteindelljke goedc doe! ult te klezen. 

Aanwe zlgheid tijdens de Eurekaweek 
Tljdens de week zal het goede doe! op \lerschillende momenten zichtbaar zijn. Er zijn nlct ccht 
st<1ndaard rkhtlijncn \loor op we!ke mom en ten het goede doe I aanwezlg moet zijn, dit kun je het 
beste in overleg met het goede doe! zelf doen. Het ls a11een we l aa n te rad en om het goede doe I 
t ijdens de week coed zkhtba ar te laten zijn . Voor en lijdens de week mo et ook goed e n doldelljk 
word en gec.ommuniceerd wat hel goede docl Is. 
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Wat ik sowil!so kan aanraden ls om het goede doel een speech te laten doen tijdl!m de opening en 
aanwetig te late n zijn op towel de lnfomarkt als het rest lval. Hier hoeven ze uilt1u 'd nlet voor te 
betalen. De test kun fe vrlf invullen, reke nlng houdend mf' t d e wensen en het budget van het goede 
doe l. In het mapje gocde doel kun je vinden waar Edukans predu a anwcilg ls gcweest (de mundag 
is vanwege de complexe invulling hler niet in meegenomen) 
Verder moet je het goede doel zoveel moge!ijk la ten terugkomen In de Vl!rschitrende uitinge n. Denk 
hierbij a an het programmaboekJe, de applk atie, Facebook, de website, etc. 

Manluen om geld op te ha I en 
In 2014 hebben ze merch11ndise (zonnebrilten en bandana's) besteld en vc rkocht, waarbij de winst 
naar het goede doel ging. Wij waren e chter van mening dat studl!nte n Ujdens de week al genoeg 
items gra tis li:rijgen en dat het mef'r gaat kostf'n dan opleverf'n om merchandise artikelen te laten 
tnaken. 

Va nda.ar dat we ervoor hebben gekozen orn enkel de volgende twee manieren door te voeren 
tijdens deweel:: 
1. Mogelijkheid om te doneren bij de sta nds van Edukans lijdens infomarkt en restival. Hier kon 
zowel via een automaat een va st bedrag van 2 euro warden gedoneerd vanaf de Eureka weekpas als 
gcwoon een cash donatie. 
2. Aan het cindc van de week kunnen dedeelnemers hun Eure kaweekpa s inlcvcren. Hct restcrcnde 
bed rag wat bij het moment van inleve re n op de pas staat wordt vervolgens gedoneerd aan het 
goedf' docl. 

Huurland (Aimee) 

Dit jaar hebben wij onze overlge goederen blj Huur land ge huurd. Het co ntact met Huurland verllep 
heel soepel en zl] z!jn ook hee l nexlbel. lk heb de hele t ijd contact geh ad met Ronald de Ridder 
lschiedam@h uu rlandhoreca. nl 010 4623145) en dit is helemaal goed gegililn. Het ls hilndig om voor 
Huurlilnd een best 11ndje te maken met ii lies wat je bij hen wilt huren, lndusiefloutle, aanleve rtijd, 
ophaaltijd, ondergrond aanrijroute en onde rg1ond goederen lzie ook mijn mapje). Op basis hiervan 
maakt Huurland t!t!n grote offerte en geven ze ons ook korting. 
Let op: nidat het draalboek is ge ma akt Is het handfg om nogmaals de aanlr:ve.rtijden en ophaalUJden 
t e contro!eren, dit bn so ms nog weleens wa t veranderen! 
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Internet (Lisa en Olivia) 

Als team Promo tie hen fe verantwoorde!ljk voor alle Soclill Media en de Eureka-website. Muk een 
goede ve rdeling over wlewat doct en w.oinneer bepaalde dlngcn onlfne komen. Het Is het handlgst 
om hler een Soda I Media·plan(ning) voor te schrijven en voor de Eurekaweek 2elfhnt·en·ldare 
berichten te maken voor de ltoofdcrewer Social Media. 

f ace book 
Face book Is een Viln de belangrijl:ste medi<1 voor de Eurekawcck. Ons strcvcn was om lnformatlc te 
verstrekken, leuke acties te promote n, maar ook om de aanmeldingen voor gidsen, crew e n 
dee lnemers zo hooe, mogeliJk te krijgen. Oft jaar 1ijn er 1500 likes b lJ gekomen, hidden we 12 
crewers me er e n waren Wf' t wee dagen voor de df'adllne ultverkocht, dus wlj denken da1 ontf' 
promo rede!ljk effcctief Is geb!cken! Sommfge posts kun je ook voor geld promolen, waardoor je 
meer <1oind<1cht krijgt voor het bcricht. Oit hebben wij meerdere mall!n gedaan en wij zouden 
aanraden dit ook volgend jaar te doen. Facebook laat namelijk niet aan alle likersvan je pagina de 
berichten tie n. Om iedereen te bell!iken 11 promotie voor geld du s bljna noodzakelijk. 

Wij zouden jullie advlseren te kijken naaronze tijdlijn, zodat je een !dee krijgt van onze promolie. 
Wij hl!bben sommige berichten al verwijdl!rd, omdat het and en een overkillwordt op je tijdlijn. 
Wel1icht kunnen ju11ie hierdoor lnspfratie opdoen ~ engooi vooral al je uea tivitelt in Social Medial 
Wat tis a merkte Is dat door twee of drie maal (mlntm aal lx doordeweel:s e n lx In het weekf'nd) leli 
op de paginate plaillscn, de inschrijvlngen voorde EW goed gingen. Ooc Jc dit nlet, ls het aantal 
inschrijvingen in het weekend enorm laag. Je wilt natuurlijk wel u itverkocht rakenl Tot slot advi<>eren 
wijjullie opnleuw een Fa cebookgroep voor Gidsen en Crewers aa n te maken. Opdeze manier bereik 
je je doelgroep ee n sluk gerkhter e n kun fe lnrormatle snel vetsl1ekkenl 

WIJ hebben de Fac-ebookpaglna tot vlak voor de Eurekawcek behecid. Tijdens de Eurekaweek was 
dit aan on2e Hoo fdctewer. 

NB: wij kunnen jullie beheerdervan de Fa ce bookpagina maken, zodra jullie aan het werk zljn. 

Twill er 
Sinds vorig jaar is er een Twitter·pagina. Wlj hebben daar zelf niet heel veel mee gedaan, maar jullfe 
kunne n zelf kijken wat jullle er mee witlen do en. Lisa heeft al vast voor Twitter en lnstagram de 
namen Eurekaweek2016 gf'claimd, zodat de verenfgingen er niet mee aan de haal kunnen gaa n. 
lnlognaam: wachtwoord: -

l..ru!.uum 
Sinds vorig jaar besta at er oak ee n lnstagram·account. Wij hebben deze pagim1 la ten beheren door 
Hoordcrewer Daniel Van Vliet. Hij heert hele moole rota's gem aakt van de localif's ln ons 
prog r.amma. Hij heeft veel verstand van folograferen, is creat ief en heeft et meer tijd voor dan wlj. 
WIJ zoud en jullie aanraden dft volgend jnr weer door hem te laten doen. 
lnlognum: Wil chtwoord: - . 

~ 
Op zakelijk gebled gebruikten wij linke d In . Het promoten van ons them a, duun a amheid, e tc. Je kunl 
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proberen via groepen zoals 'Ondememeu van Rotterd.-i m' de fureh wcek op de kaart te zetten. Dtt 
kiln resultercm in ecn u qul·deal. 

Website 
De website (www.wr.nl/eur eka ) kun ~ aanpassen met het progra mma typo3: www.eur nl/typo3. 
Vraag vi awebservice@smc.eur.nl toegang aan, zodat je de websile kunt a anpa sse n. Dit kan pas 
zodra jullie e en m edewerkeu -accounl hebben. Wij komen jultie graag uitlcggen hoe a lies werkt, 
aangezien het niet op p;1pier u lt tc leggen Isl 

~ 
Vraag z.s.m. loegang aan tot Photo shop via de ICT. Wij hebben dil programma e,ekocht, dusje 
kunt er een fa ctu ur van vinden, mochlen ze moeilijk gun do en. 

• De hulsstij1 kleuren van de EUR zljn: 
- Oonkere kleur: RGBO 35 40 

- Uchle kleur: RGBO 18S 135 
Oeze k1euren moct Jc gcbruiken voor je promo tie, aangezien a11es wat wij do en nil mens de EUR Is. 

Het lettertype Vim de EUR Is Musco Sans. Dll le ttertype kun je installeren op je PC door te gaan 
naar 201S -7 Li~a -7 Promotie ~ MUSEOSANS EUR lcltertype. 
Gebruik geen beeldmateriaal va n internet, m a11r slechts eigen roto's en fihnpjes. Vo rig jaar 
Jeve rde d!t namelijk een schadeclalm van een fotog«uf op;). 

Kleding (Olivia) 

Kle dfng Gldsen & Crew 
Kleding voor gidsen en crew Is elk jaar een prlJte n oo rlog. Talloze verschillende berdrijven bcnade1en 
je m et de vra.-ig om de shirts te leve re n. Vraag blj alle bedrijven offertes aan en kies voor de 
goedkoopste. De offerte aanvra ag va n afgelopen jnr kun Je op de schljf vlnden. Wij hebben 
afge lopen jaar nm en gewerkt met Ote~me Clothing (wordt ook w el stud ente ntextiel genoemdl 
waar je samen we rkt m etArjan. Oil ls me ontzetlend goed bevallen, ze zijn goedkoop, vrlendel!jk en 
behulpzum en feveren gewoon op tl/d goede: shirt-;, 
Let wel op dat alle inform tie rel.-itief kloppend Is. de mauwen be drukken is bijvootbeeld vaak een 
utra drukvlak wat erg dour Is. Afgelopen jnr hebben we ze wel ve rkochl, maar er geenwinst op 
gemaakt Sluit dlt dus goed af met team a cqul. 
Neem vooral de aantalhm bestelde shirts van vorTg jur nlet klakkeloos over, maar kijk goed naar de 
aanlal groepjes per studie die wij hadden en juUie verwachtte aantill dee lneme rs. 

Kledlng Commfssl e 
Vestje 
Het e erste wat je moet regelen ls het vHtje. Wij hebben dit la te n doen bij Maher van Kleding 
Rcpara tie KraHngen, op de Oude Oijk. Oit is een ontlettend mooi ve stje geworden en h!J Is hler ook 
heel goed In. let voonl op m e t huls~tijl wal de julste kleuren groen zijn etc. WIJ hebbl!!n vlak voor di!! 
wel!!k uileinde lijk nog Eurehwc ekcommlssl e Universltelt a chtl!! rop laten ze tten, om te zorgcn dat we 
beter herkenbaa rwarcn. 
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Vest 
Omd at Je toch !!!Ike dag op kantoor zit en het diiin sMI koud kriJgt o f evl!!n over de uni ergens heen 
wilt lopen, hebben wlJ vesten la ten ma ken. Het is wel leuk om allemaal he t ze lfde vest te hehben l 
Wij hebben dete gewoon laten drukken blj Dresme Clo thing. 

Pok-ken 
Als commissie heh je e igenlijk wel e en pak nodig, al hebben de mclsjes behalve blj de photoshoot 
noolt hon jasje en rok samen aangehad. Je moet met de commissic m1tuurlijk overleggen wat ju1lle 
w i11en, maar ik zou jullle pc rsoonlljk aanraden om voor de man nen gewoon ee n pak tc lat en m ake n 
en voor de damu een rok en een jurk. De jurk kiln je aan voor officlele zakelijke gelegenheden, en 
de rok onde r het vestje op het pod!um en biJ de CoBo. Zo hebben de mee ste er laterook gewoon 
nog ve el me er aan. Omd at het jasje op m aat gem aakt wordt st a at het niet mool als Je hem open 
draagt. Daarom doe Je hem nlet snel even los aa n. Mochten er mensen wel e en com pie et 
mantelpakje will en kunnen zelf d i!in mlsschien hetja sJe bij haar la ten m a ken. 
Wij hebben de pakken bij sumt.-iilor va n Van Nguyl!!n info sumtailor.nl of van sumtailo r.nl late n 
maken In Amsterdam . Als bestuur krijg je een ko rti ng van en ben Jc dus ommena blj de 
kwijt. 

Office Supplies (Lisa) 

De Eurekawee k Is onderdeel van de EUR, vandaar dat wlj slechts blj t\vee lever anders 
kantoorarlike le n mogen best ellen. Via 
http://www.eur.nl/e fb/werk ~ludleplek/kantoorol rtikelcn onlinc/ vind je de onl!n e shops. 

~ 
Staples g:ebruik je voor a lies waar geen EUR logo op hoc rt le staan. Oil Is dus hetgrootste gedeelte 
van de kantootartlkelen. Slaples levert binnen 1 a 2 werkdagen de spullcn bfj Post & Logistiek. Hood 
hier re kenlng meel Ca rtridges 1aan via de uni. Deze hoe f je dus nooit zelr a;i n te schaffen via Sta ples. 

Van de r Mo1t 
H!er bes tel je alfe kanloora rtlke len met EUR logo. Dit zijn in ons geval bridpa.pi cr (koop ook blanco 
A4 ·papler via Staples, anders wordt het een dour grapje} en enveloppen. Bij favor ieten vlnd je we lk 
briefpapier e n envcloppcn wij a!liJd beste llen. Olt staal ook op d e dozen in het printhok. Dit ja.a r heb 
ik wat prob\emen geha.d met de levering, omdat de EUR een nieuwe hulsstiJI heeft . Na een week 
wa chten heb lk e;ebeld en Is het ledere keer netjes opgelost. He laas had m ijn tending hlerdoor we! 
vert raging. lk zou Je daarom adviseren op ti.Id te be stellen. 

Ontbijt & Lunch (Cas) 

Met het organlscre n van het a nlbljt en de lunch t ijdens de Eure kaweek zal je waarschijnlijk voor 
hetzelrde dile mma komen te slnn als wij, Van de ene ka nt dle je een ontbijl/lunch te veru haffen 
d ie van enigszins fatsol'n liJlc:e kwollitclt Is, van de a ndere ka nt mo et je hel ontbljl/de lunch snel e n 
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effidCnt kunnen uitserveren ;aan een p11 11r duizcmd studenten. Uitelndelijk hebbl!n we ervoor 
gekozen om een ietwat gevarieerde lunch en vrij simpel ontbijt a an te b!eden, zoals hleronder 
omschreven. 

Maandae:- Lunch 
De lunch vond ma11ndag n;1 de offidCle ope ning in de Do el en pla;1ts op de campus. lk heb met Muc, 
elgenur van de Tostlworld In de Food PliUill, de lunch op milland;1g gecoOrdineerd. We besloten dat 
het een soort loopbuffet moe~t Worden waar je per 'station' iets kon pakken, en hebben vervolgens 
de lunch bij elkaar gevonden. Tijdens een tandom betoek blj Frie slandCampln3 heh ik bijvoorbee ld 
gratis 2600 chocomelblikjes geregeld; Marc wist op zlfn beurt weer gratis blikjes Coca·Cofa Life via de 
Spar te regelen. Uilelndelijk tijn er broodjes, holdogs en nesjes water toe gevoegd a11n het 
;1ssortiment. Zonder twijfel was de kwaliteit super; echter heb ik wel vernomen dat deelnemers te 
lang In de rij hebben moeten st aan, ook buiten In de regen. lk kan dus zeker aanraden om Marc weer 
te be naderen voor een dergelijke samenwe1kingen, maar hem er echt op aansporen om nlet e en 
maar twee of drle ultserveerrijen te cree1en. Voor deze lunch kan ik je aanr;1den om het tolillal 
untal deelnemers en gldsen te rekenen, etangulen op de eerste dag de meesten wel komen 
lunch en, 

Dlnsdag - OntblJt & l unch 
Het ontbljt op dlnsdagoch lend vond pints bij de Laurensketk. Door voorspeld s!ed1t weer hebben 
we ons regenp!an van kr;a tht la ten gaan, w;1ardoor we nlet buiten op het Grote Kerkplein maa r 
blnnen in de kerk zelf hebben gegeten. lk heb hlervoor ontbijt blj de Albert Heijn de Meent besteld 
en afgesproken met diens manager dat ze het op rolkarren naar de kerk zouden brengen. Tenzij h!':t 
belooft spectaculairweer le warden kan ik je aa nraden om, mochten ju111e weer op het pleln willen 
ontbljten, in de ke rk te e ten, aange1ien de sfeer top was. Oe opkomst w;n overfgem re la liefwij 
hoog, uilelnde lijk hcbben we 1409 man geregistreerd. Oil had wel t e ma ken met het felt dat de kerk 
ook dfende ills opening voor de duropvolgende 'City & Port Tour'; mocht je geen 
programmaonderdeel hebben dat het ontbijt op dezelrd!': locatie opvolgt dan zou lk fe aanraden om 
he t aanlal ontbljlers een stuk lager In t e schatten. 

Omdat deelnemen tljdens de norm11le lunchtijden belig zouden zijn met de Tour, hebben we 
besloten om kort na het ontbijt ook de lunch In meeneemzakken ult te delen. Deze lunch hebben we 
bij Catering de Dreef besteld. In eerste in~tan lie h!':b ik meerdere lokale cateraats aane,eschreven 
met de vr;aag of ze een dergelljke hoeveelheld lunchpakketten konden leve ren, voor wat voor prijs 
en of ze een sample konden langsbrengen. Naar aa n!elding van die variabelen b1eek de Oreef veruit 
het lekkerst e n hebbl!n we besloten om, ondanks de iets hogere prijs, toch met ze In zee te eaan. 

Woensdag - Ontbljt & l unc h 
Omdat bljna ledereen te brak is om woensd;1g nog naar het ontbijt te kome n hebben we het onlb[jt 
uilbesteed aan Erillsmus Sport, waar dl!elnemers een standaat d ontbijtje kregen. We hebben hier 
uiteindelijk 247 deelneml!rs ontvangen, bijna al!e:f"n mPnsen diP in hf" t S·e;f"bouw OVf"tnachUen. 

Oe lunch werd op woensdae: uitgedeeld tijdens de lnformill llemarld, op hlervoor gereserveerde 
marktkraml!n. Gldsen konden voor hun groepje een of twee 8-peuoonsboxen van l okkia ophalen. 
Goedkoop eten van niet al te goede kwa liteit, maa r het vult wel en de samenwerking met l okkia is 
prima. We hebben e:een gegevPns over hf>t a antal lunchers of de elnemers aan de lnfotmattemarkt, 
maar ik getoof dat we voor 2200 man be~teld hebbe n en dat dit wel lets te veel was. 
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Oonderdag - Brunch 
Op donderdag hebben we een brunch georganiseerd in samenwerking met RSZ.Ven Skadi. Omdillt 
we ten opzlchte van 2014, to en er slethts ontbijt was blj RSZV, door dP upgrade na ar brunch veel 
me er mensen verwachtten hebben we besloten de helft van de kosten van het eten op ons te 
nemen, de verenigingen betaalden allebei een kwart. Voor verdere Info verwijs ik je naar het 
contract dat in het mapje 'Cas' -> ' lunch en Ontbljt ' te vinden Is. De ze brunch hebben we ook bij 
Lokkla besteld. 

Vrijdag - Ontbljt 
Het ontbljt op v1ijda1 hebben we ook l.s.m. Erasmus Spor t In hetSportgebouw georga nlseerd, Dit 
was puur voor d e dappere slapertjes dfe hct vier nachten fn het drukke en ontomfortabele 
sportgebouw hebben volgehouden. Voor een voorillf illfgesproli;cm bed ra g hebben zij het ontbijt voor 
ieder die kwam geregeld. 

011erlg - Voedselbank 
Zorg dat je pe r dag genoeg (d.w.z. t e veel) bestelt en lljdens de lunch of het ontbljtde voedsetbank 
van Rotterdaim belt. lk denk dat we dinsd;1g ongl!veer 8001unches over hadden, welke de 
voedselbank aan het eind is kome n ophalen. Ook hE"bben we de bljna 1000 blikjes Chocomel die we 
maandag overhadden uiteindelijk aan de voedselbank meegegeven, waar ze zlc.htbaar bllj mee 

AllergieCn en illanstelterijen 
Uiteraard heb je ook men~en di!': allere,isch zijn voor gluten, lactose, e,d., vegetariCr or ulrs veganist 
tljn, of vanwege een rellgieuze of andere complexe overtulglng geen lekhr vleeslapjewilten eten. 
Denk hler aan a ls je de lunches bestelt en bekijk de deelnemerslijst om de illanti11ten hlervoor in te 
sch au en! 

Overdrachtsweekend (Vera) 

lk heh in ji!lnuari 2015 voor een groot gedeelte het overdrathtsweekend geregeld en gepland. tlet is 
a;1n te r•dcn hler op tlfd mee le beginnen, want Je moet hl!t voor een grote groep boeken. Bespreek 
met je commissie waar je gnag naar toe zou wfllen, het overdrachtsweeke nd valt rneestal Ill 
februarl. Houd dus re ken Ing met het weer (koudl) e n even tu eel carnav0tl. Ten eerste vraag je un de 
pennlngmeester hoeveel geld er beschikbaar Is voor het overdracht sweekend. Oa;1rna c a Jeon line of 
via illndere methoden opzoek naar tocaties wa ar je met een grote groep kan vecb!ijven (In 
Nederland? Wij hebben het dit jaar wel gedaan ma ar al~ Je het buitenland kan organlseren voor 
eve n veel geld en je kan het verantwoorden naarde uni toe, waarom nlet?). Ste l een aantal optles 
voor en laat mensen hler uit klezen. W0tnneer je een d0ttum e n locatie hebt gekozen, zoa\s wij op de 
btjeskelder In Noord· Brabant een 18·persoonshulsje hadden gekozen, ga je opzoek na;1r actlviteiten 
die je daar kan do en. Wij za ten dit jaar in het carnavalsweekend en hebben hier ha ndig gebruik van 
gemaillkt door 1 dag c;1rn;1va1 mee l e pakken wat een erggeslaagde a ctie was. Oenk a an activiteiten 
die iroup-buitdlng versterken, zoals e en speurtocht of een groepupeVactiviteit. Wij hebben 
gemerkt dat je nlel 24/7 hezlg hoeft le z!jn. Na het elen op de eerste illvond hebbe n wij c:cx:kt<1lls 
gedronken en elgenlljk a Ileen maar me l de oude commlssle gec.hiltt, dit WilS meer dan voldoende 
voor die avond. 
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Dtnk un vervoer? Hot ca Je op je k>catie komen? WiJ hebben dit Jur een 9-persoons busje blj v.an ' l 
h•rt 1ehuurd vooronceveer. euro. Denk er wtl a;m dat een bestuurder mlnimaal 21mott1ijn en 
a l u n Jaarin het beth van zijn/haar rijbewljs. WIJ hebbcn vorl& fur cetn busjc gehuurd voor de 
oude commissie omdat lt Ztlfvervoer konde n re1eten. lnformcer blj ons ofwij e r op elgcn 
gtlegenhtld kunnen komcn, of dat we ook een busje nod tr: hebben. 

Dtnkaan wat je wil gun eten op het overdrachlsweekend, het Is traditle dat ~ nieuwe commlute 
ere uit1ebrekt en lu•e kooltt op de eerste avond voor de oude commlnlt. Stel cen 
boodschappenlijstje op, wat wil je kopen, wnr wll }e het kopen? In 2015 haddtn wij een zearo-pas 
geleend J:odi1t we grote hoeveelheden eten coedkoop konden halen. Ulte.lndelijk bl eek dit nlet 
voordcllger te J:ljn omdat we allemu l grootve rpakklngen kochten, die elacn11Jk nlet op glngan. Je 
kunt beter gewoo n nnr ten coedkopc superm11kt. 

Verder Is er nog de tr•dllle dat voor hcl eeute dlntt de jongste v•n de nleuwe commlssle een 
speech houdt, en na het diner de oudste van de oude commissie. Berekt je dur dus op voorl 

Open Huizendag (Aimee & Nadia) 

Dt Gcmeente Rotterdam wll nnkomend studenten gru1 laten zlen dat Rotterdam ook Hn stad Is 
om als student le wonen. Vandurdat de Eurtkawee.k In 2014 In nmenwerklnc met de Gtmeente 
Rollerdam ten Open Huitendac heeft ceorc.anlseud. 

Contact met Gemunt e Rotterdam 
Wlj htbben contact ceh•d met Salome (Gemeente Rotterdam) en Petra El tits (Rotterda m Partne rs). 
ZIJ den ken zcker met je mee, mur weet wel dat Je ultclndclijke de gehele Open Huiiendaa zelf 
org1nlseert. Petra en Salome z.orcen voor de k>utte (Rotterdam.Info), uterini tijdensde ope nine en 
1oodlcb.1gs. 

Uiteindelijk hebben we met hen ook ecn datum voor de Open Huiiend•& vastgesteld: 20 junl Uou bij 
het VHtsteUenvan de datum rekenln1 met vaklntlepulodes, examen.sen week/weeke nd. Wij 
hebben ervoor gekoztn om dil Jur de Open Hulund11 op een zaterdaa le houden en op dezelfde 
als de Dag van de Alch!tectuur. 

Contact met deelnemende profit partijen 
Na het contact met de 1emeente: heeh Almh contact opcenomen met Rots-Vast, SSH, Woon111d e:n 
The Student Hotel. 2owel SSH en Rots-Vast vondtn het ee.n le.uk idff, mur voor hen WIS hat op dat 
moment nlet mocelljk om mee te doen. Woon st ad en The Student Hotel waren ook enthouslHI en 
hidden ook 1enoeg plek om dfflnemers te ontvancen. 

Htl ls handl& om van tevoren een bedrag vast le .stellen die deelnemcnde parlijen mo eten betalen 
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voorde Open Huliend•& en wat ze htervoor teru1 krljgen. Aangezlen wlJ ook afhankelijk zljn van 
deelnemende partljen hebbtn wlJ dit Jur voor deelname- cevtH&d. WiJ hebben nh!:t direct 
VJst1esteld wat partiJen hier precies YOOr kriJcen en achteraf gezlen Is d•t nlet heel handle. 
Woonstad wilde bljvoo1beeld oveial cenoemd word en (op de website, fn ome zendinc. In de routes 
met hun hoordkin toor t.!!..!!f!tns deopenln1 ttn woordje). Sommlgt optles hebben wij uittlndelljk 
toeatstun, mur dan Is - ulterurd eel\ eig klelne bl}drace. 

Studentenverenlgln1cn 
Nnit Woonslad en The Student Hotel wlkten we ookerH& e en verenlglngshuis toevoegen ••n de 
routf. Via de RkvV hebben wiJ to en een oproep aedun un verenl&lngtn om ten verenClnashuls te 
leveren, a Ileen NSR rea1eerde hier positief op. Vervol&ens hebben wtJ vii de RkW gecommunkttrd 
dlt veren[&.ingen die een huls beschikbaar zouden stelen S gratis kurljes zouden krljgen voor onie 
Launchpartyop munda& (bovenop de 25 knrtjes dfe J:lj kunnen kopen). Natt aanleidin1 van dlt 
berlcht kregen we een posltleve reil ctlcv•n La urenti us. 

lnschrljvlngen 
Op de web.she konden deelnemers zkh lnschri}ven via het kopje 'Open HulJ:endaC. Op het 
lnschrijtformuller caven deelnemeis un w.annttr zijwiJden deelnemen (we hadden drlt Ujd~ts: 

11.00, U.OOen 13.00) en met hoeveel mensen zljkwamen (1,2 of3). 
Ids lemand zkh lnschrljft krlJ& j4!: Hn e·milll en de e-mails verwerkten wlj In ten Heel bestand, zo 
konden we goed bljhoudt n hoeveel mensen zlch In lotaal ha dden lngeschftven voor een shift. Soms 
verwljderden we tijdslots voor een bepaa lde tljd van hel formuller, 1odat er ongeveer evenvul 
mensen nur ieder lljdslot zouden komcn. 
Lei op: Rotterdam.Info car nn dater ongevur lSO man paste in htt gebouw, mur wij hadden 
ongeveer een opkomst viln 80 man bij de e«rste shlh, en dit was elgenlijk precles goed. Zo kon 
ltdtreen ook de sprekers zlen. 

Routes 
Een week voor de Open Hulzendag he bbcn wlJ de lnschrijfmogel!Jkheld verwijderd van de website. 
Een untal enthouslaste unkomend student en die daarna met ons contact hebbe n opgenomen, 
hebben wiJ ulteraard 1lsno1 toegelaten tot de Open Hulzendac. 
Durna zijn we routes 1un makcn. Vanult Woon$tad kregen we twee huizen per tijdslot tot ome 
btschlkkln1. we hadden The Student Hotel en HR verenigingshuls v.an laurentiu.s of NSR. Allncezlen 
we op htt moment van routes matcen ongener 100 lnschrijvingen hadden per tljdslot, besloten we. 
om 4 routes te ma ken blnnnen een tijddot. Zo iouden er maxlmaal 25 mennn op iin locatlt zlJn. 
Bil tiat ma ken va n de route ls het handf1 om rekenlnc te houde n met relstljd van ope nbu rvervoer 
en de lo1k.1 van ledere route (nlet dill Jevanult centfum naa r andere kant van de stad mo et en dan 
wi:er nHr het ce ntrum). 
In ons mapje 'Open Huhenda&' kun je alle routes, lnschrijvingen etc. terugvlnden. 

Openln1 
Dlt J•ar vond er op 20 Jun! drie keer een openln& plaatst: om 11.15, 12.15 en om 13.15. De locatle 
van de Open In& WIS Rotterdam.Info. Een crewer stond blj de aanmeldballe voor deelnemers, Almie 
voerdt hel woo rd tijdens de opening en Nadia maaktc foto's en hleld a11ts In de gaten . 
Voor de opening hadden we ecn spreker v.anuh Rottl.!tdam.lnfo en een sprtkl.!r vanuit Woonsl•d. 
Voora\ het prHtje. v.anult Woonuad wu h1ndic en veel oude.rs v.an deelnemersglngen n•derhand 
ook nur de spreker toe. 

Vanuit Rouerdam.fnfo kregen we. te horen dater dit Jur veel meer men senna aanmeldin1 bleven 
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wachten op de opening dan In 2014. Wij gaven bij a an melding namelijk aan dat ziJ pas na de openfng 
werdl"n verwacht bij de dcclncmende huizen. thndlg om te zeggen dusl 

Overl&:e belangrijke punten 

~ 
Helan w.uen wij er dit jaar t e laat mee, mur bel op tijd het AO Rotterdarnl Zijvinden de Open 
Hulzendag een superleuk fni liallef en zouden graag will en langskomen om e en folo le ma ken voo r In 
dekrant. 
Rechtenvrije folo's 
Wij hebben de Open Hulzendag ook geprornoot op onze Facebo okpaglna, Voor deze post hebben wij 
een random google afbeelding gebrulkl. We hcbb1m er tot aal niet bij stil gestaan dat er rechten aan 
deze foto zat. We kregen ee n scherpe e·mail van de eigenaresse van de foto, en zij gaf a<1 n dilt wij 
binnen 14 dagen bljna. euro moesten overmaken, We hebbe n toen conta ct opsenomen met de 
jurldlsche ardeling binne n de universiteit en zlj hel!ft het ve rder afgeh<1ndeld, uileindelijk hebben wij 
·-betaakt 
Wellicht ten overvloede: gebruik noolt een foto waarvan je nlet zeker weet of je h!!':I mac e.ebtulken, 
Percentage deelnernm; dat komt oodagen 
Zoals we al eerder hebben gezegd panen er tu~sen de BO e n 100 man In de znl blj Rotterd<i m.info. 
Echter, niet <i!le deelnemers komen opdagen tljdens de Ope n Hulzendag. Wij merkten dat ongeveer 
70".4 komt opdilgen, met dit gegeven kun je ook deelne mers ove rboeken op een bepn lde shift. 

Podium, geluid & techniek (Aimee) 

Dit jaar hebben we voor podium, geluld e n te chniek weer gebruik ge maakt van de dlensten van 
Euro•p•a. Met Ralph heh ik heel fijn cont.Jct gehad en hij heeft ook veel goede ldeeen. Zo hebben 
we samen heel fang nagedacht ove r hoe we de Ca ntus het beste konden n np<iklum, Het is h<i ndig 
om voor hem een tfjdschema te m iillken van de week: de locatle van de events, hoelaat Euro •p•a 
led ere dilg wordt verwacht voor de opbouw, water opgebouwd mo et worden en hoe laat Euro•p•a 
wordt verw<icht voor de afbouw (zi e ook mlJn mapje). 

Houd er verder rekening mee dat Ralph graag een hotel heeft voor 1of2 werknemers die wat 
verder weg wonen. Dnrn<i<ist eten zij mee met het avondeten als zlj op dat moment bij ons a an het 
op/afbouwen zijn en moet Jeeen aantal neuen drinken (cola en spa blauw) voor hun kopen als ze 
komen helpen. 

Portofoons en megafoons (Lisa) 

Tijdens de Eurebweek heb je portofoons en megafoons nodfg. Oe portofoons heb je nodig om te 
communlceren met je commiuiefeden, (hoofd)ctewers, de beveillglng en In sommige gevilllen de 
RKvV. De megafoons zijn nodig om events In goede orde te lelden. 

Wij he bben de porto's en meg;llfoons b!j hetzelfde bedrijf gehuurd a ls In 2014, namelljk blj KBcom. 
Wijzijn In junl benad erd door K6com zelf e n ik zou je adviseren volgend Jaarweer rond deie periode 
contact op te neme n (tenzij julHe natuurlijk weer door hen be n;iiderd worden). Het contract met 
KBcom kun je vinden via 2015 -) Cas -7 Pennlngmeester -7 Contracten -) KBcom - portofoons. Wlj 
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hebben 20 portofoons gehuurd. Olt lijkt wat veel, m<iar je hebt acht commissle!eden, (hoofd)crewers 
en de beve i!iging. Oaarnaast wil Je ook grug reserveporto's achter de hand hebben. \Vlj hebben vier 
megafoons gehuurd end/twas voorons vo!doende. Oaarnaast l ie Je op het contr<ict ook nog een 
'steunzender' st;1:an. Due zender werd op de vrljdag voor de Eurekaweek door KBcom op het H
gebouw gepla..tst. Op deze manier is er ook een kanaal dat over heel Rotterdam werkt i.p.v. in een 
bep<i ald gebied. Wij vonden dit kanaal erg storen (lees: Je kon elkaar echt bljna nietverstaan~ en nlet 
heel hand ir:, dus de nk er volgend Ja ar over m1 of dit wel nodig ii. 

Tijdens de Eurekaweek Is het h<indig om alfes van de portofoons op H:n plek t e laten, bij voorkeur 
het Sef\lke Point. Hier kun fe de batterijf':n opladen en de porto's {+ <iccessoires) aanhet eind van de 
dag/een eve nt verzamelen. Probeer zo min mogel!jk crewers en oud-eureka ee n portofoon te geven. 
Je wil bepaalde dingen met elkaar kunnen bespreken, zonder dat iedereen meelulsteft ;). A.an het 
einde van ledere d.;ag besluit Je waar de batterijen opgeladen warden. Olt kun je het best op de 
bme r doen of bij een iemand thuis. Oe commlssleleden houden de hele week hun eigen porto en 
oortje, dus die neemt iedereen lelf mee naar huls. Daarnaast moet iedereen een opgeladen batterij 
mee Oiliillf huis nemen, zodat ze 's ochtends gelijk de porto kunnen gebruiken. 

Na di!! Eurekaweek mo et je a11es weer venamelen. le krijgt van K8com een lijst met aUes wat is 
afgeleverd. Git d!t na en maak overal een foto van I KBc:om heeft namelUk een aanta l sc:hades aa n 
porto's doorgegeven aan ons, die wlj nlet ko nden plutsen. Op deze heb je lets meer bewijs, 
mochten jullie ook In deze situatie terecht komen. 

ROTEB (Nadia) 

Bij evenementen op de Citmpus, wordt de afvatve rwerking gere:geld vi a het EFB door lnterne 
Bett ekkingen, Blj evenementen die niet op de Campus plaatwinden, hebben wij de ROTES laten 
komen . Om dit te regelen, moet je contact opnemen met Wiiiem Bouwmeester 
lw.bouwmee)ter@rotterdam nl), 

lk had samen met Olivia met hem ;tfgesproken, omdat we Wilden kljken In hoeverre de 
afvalverwerklng duurumer kon (afvalsche!ding). Oit bf eek geen duun:ame optle, om d<it we per 
evenement te weinig afval produceren en gesch elden arval met verschlllende wagens opgehaald 
moet worden (me er C02-uitstoot elc,), 

Per evenement huur je meestal 25 minkontainers (kliko's) met SO loue i akken erblj. Blj het eerste 
evenement huur je tevens bezems, wilprikkers en ringen voor vuilnlsukken. Ocie geef je p<is weer 
mee blj het laatste evenement. 

Je kunt in de sdiijf bij "1015 > <1fval > <ifv•lplan furekaweek" zien ho!!': lk hd afvalplan heb gemaakt 
dat moet worden ingediend, 

Rotterdampas (Aimee) 

Aleen aantal jaren wet kt de f urekawe ek me t Rotterdampas samen door o.a. de Rolterdarnpas a<in 
t e bi eden aan deelnemers voor C10,· l.p.v. £1 2,50. Sinds 2014 werkt Rotterdampas echter geheel 
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di&ltHI, v.aodaar dat zlj dtze leuke dut nlel meer op de inform<1Uem11kt kunnen nnbleden. In 2014 
hebben wij toen voor het eent de Rottetd.ampH voor 10,· aan1eboden op hel momenl dat 
deelnemers ook hun ticket voorde £urebweek kunnen bestellen. Een nadeel van deze 
nmenwerklng was, dat de Eurekaweek uitelndelljk naar ledere deelnemer een mall mo est sturen 
met instructfes voor het ophalen v.1n de Rotterd1mpH. Tijdrovend werkl 

Met dit In mljn achterhoofd ben ik in guprek 1e111n met Mifi.am Nefkens v.an Rotterd.ampH. ZiJ1af 
Hn dal zij v.an;af dil jur met codes wilten we1ken. Oeelnemen onN;ancen n;a hel unschaffen van 
een Rottetdampas blj ons, een code die zij kunnen lnvullen op de website w.a.rdoor aae kosten opO 
gnn. Sa men besloten we naar de optles te kljken d.at P.aylogk (ons tkketsysteem) deze codH dhed 
verstuurt met het tlckelbewljs v.an de Eureklweek(sch@elt vee lt tljd). Olt bleek uiteindelljk 1een 
oplle, aangezien het sytcem van Paylogic it nlet toelnt. Toen ben lk ielf aaan kljken naa r een 
methode om vee l maU1 te1elljkertijd te sture n waar je weJ delen In kunt personaliseren (zoal1 code). 
Op het Internet vond lk 'Mill Merge', dlt houdt In d.atje lnformatie van een excel bestand kunt 
kopptlen un inn mall en op bepHlde plekken ln de mail de informaUe kunt person11iseren m.b.v. 
Inform.a lie In het excel bestand. Op de1e m.anler iou he t ook niet als 'spam• warden ged1tccteerd als 
Je de m1il na.arveel mensen zou sturen. Hel leek erop dat de problemen van 2014 w.aren op1elost. 
Miriam caf aan dater e.n untal aanpuslnaen Hn de website moesten wordi:n gedaan voordat de 
codes kond(!n word en verstuurd. Uftclndelljk (na veel ma11tjes) kree1 lk pas begin juli te horen dat de 
1anpaningen klaarw1ren. Hlerdoor kreea lk fn Junl rea elmatig m.alltjes van deelnemers dle on1erust 
wuen of ze de mail met de code had den aembt. Omdat ik loch zeku wlldewe ten of de website 
goed werkte stuurde lk de codes eerst naar commlssk!gcnootjes, toen bleekdal heel veelcodH nlel 
w1rlr.te omdatdie nlet 101d waren gereset door Rotttrdampu. De vol&ende da1 kon lk ahnoc dee· 
malls versturen, m.au loen blH kd.at de e·malls via mail merge toch In de spam terecht k~mitn, 
wHrdoor lk ze alsnoc ten voor iEtn moest versturen. 

Al met al heb je dus behoorlljk wat wer k aan de Rotterd;1mpu en dat voor ecn deal van 'mHr' 
~ Mijn advles Is den ook om met Miriam om de t .afel te gun zlllen en un te geven d1t het 
loch bf!'hoorlijk veel werk Is voorde Curebweek om al deze e-mails de deur uit le doen en alle 
mo1etijllheden (met codes via p1ylogk, mill merce, aanschaffers bljhouden) te bekljken. Het lijkt mlJ 
fair als Rotterdampu meu betaalt voor deze dHI of dat ereen simpelere m.anicr wordt ievonden 
om de bestelling v;a n de Rotterdamp.11 af le ronden (wellicht k.an Rotterdampas dit zelf ovctnemen). 

Stroom (Nadia) 

Curekaweek wertt 11 meerdere jue:n ume:n met HHthuls Generatore n. In 201.2 hebben we um en 
gewerkt met Curo PA (die ome: te:chniek doet) mHr toen wu dat n!.t1oed bevallen, wHrdoor weer 
ovtr Is iestapt op HHrhuls. 

Hurhuls Generatoren Is een familie bedrijf ult Twente. Jan lfaarhul1 verzoret, nmi!"n met een andere 
Twentenau, de stroom tljdens de week. Dit doen ze In oveull en op klompen. Het tljn onuettend 
aardi&e mannen die het leuk vinden om de Eurebweek le doen, mur te zijn wcl lanizaam, Tljdem 
de lnformatiem.arkt ware-n ze toen he t van st11t 1ln1 no1 lan1 nlet klur met di! opbouw, wurdoor 
sommi1e pa rtijcn heel de: infom.artt geen stroom hidden. Oit kan natuurlijk ntet, dus ah Jullte weer 
met Haarhui1 in zee wlllcn 1aan, rnoeten jullle dlt coed met ze besprehn. 
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lk had contact met Ellen Hurhuis. Aan h1u stuurde lk eerst ons. .1l1emene program ma, wanneer we 
stroom nodig hildden, Naarmate wij me er spedflek kreeen wat de echte- stroombenodicdheden 
Willfen, stuurde ik de pl1ttecrond + het ove.nk ht v1n benodicde suoom. Het Is hleibljvoor1I 
belancrijk d•t de pHtljen (bijvoorbeekl bl) het Festiv.al of de lflfo1m1tiemarkt}op tijd hun 
stroombehoefte ungeven. hn week voor de Eurekaweek stuurde lk de d efinitieve pl• tte1ronden • 
benodigdheden, wur zlj mee H n de sl•& konden. 

Verder meer algemeen over stroom: de bnndweer kiln tiJdens je evenement komen con11ole ren of 
alle kabels wel zljn afcedekt met mauen. lk gln1 er van te voren v.anult dat Haarhuls die m1Uen wel 
zou verzorgen. Toen it kort voor de Eurehweek dit blj ze: checkle, bteekt het niet hulbau voor hun 
om zo veel matten mte te nemen. Volgen1 mlj hidden zij In hun hoofd d1t alle kabels af.ctdtkt 
moesten worden, maar dat ls nlet het ceval. Entel de kabelsop looppaden moete:n worden 
afcedekt. Uitelndelljk konden wevl;1 EuroPA recelen d;at zlj eictra matten meen ;amen die we konden 
&ebruiken. let hicr1oed op wa nn ee r je st1oom regell: bespree k direct of ze ma tten mec kunnen 
nemen voor de kJoppaden, en hoeveel dit zou kosten. 

Btl•narljk voor de Eurehwtek 2016: 

~:!~of jullie weer met ze in zee wlllen ;aan. ~::~e:~ ;:'!~t :: ::n~~n 0~~ ~:f.a:kaweek, 
a!tunatieven landere levennders), 
BJJ de lnformulemukt hee ft Haarhuls veel opbouwtijd nodr,, maar ze kunnen pas be&lnnen 
als de kramen st a an. ltoud hler rekenln1 mee met de plannln• van de lnformatlcmarkt. Onze 
was v.an 11:00 tot 15:00 uur. Je kunt ookde in fotmatiemarkt l1ten plaatsvinden Viln 13:00 
1ot 17:00 uur, zod1t alles echt iereed Is. 
Als Je met Haarhuls wtrkt, moet je ook ten hotel voor ze boeken. Wij h.adden nel als dt 
vorl.ge twe:e: jur de SS Rotterd.am 1eboek1. EuroPA zat ech1er In hel Novotel (;oedkoper). Je 
zou Ha.arhuls In heUelfde hotel kunnen plaatsen. als ze dnr de 11nhan1er met de 111rec11t 
kwljt kunnen. 

Contictgegevens: 
H11rhul1 Gener•loren 
0541-292970 
lofofi?h111huln:;ener1totfn nl 

Tickid (Na dia) 

Wlj hebben er di1 jaarvoor cekozen de umenwerklna met Tlckld voor te zetten. In het eersie Jaar 
dit de systemen (betaalpessen • inchecken) 1ebruikt werden, w1ren er 001 veel kindenlelr.tes. Wij 
hebben bufolen om dit jaar no& een keer belde syste:men le probeten, in de hoop nu echt een 
coede lnschattin1 te kunne:n maken of belde syslemen nuttig zijn. Het Is ultelndelijk aan juUie (in 
ove rfll!; met Jo op) om te besllssen w.at jultle wlllen doen. In dit s.tuk nl lk 10 coed mo;etlj\ ultleuen 
hoe do vaorbeteldingen zlJn vetlope n, hoe de sy~temen zljn bevaUtn en of het verstandle ls om er 
voliend j.au mee door te ;un of niet. 
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5.1 Betaalpassen 
Wij he bbe n dit Jaar 3700 betaa!passen met onze zelfontworpen opdruk bestetd, samen met 8 
opwa;udee rsystemen cm 20 ;lfwaardeersystemen. We hebben bij led ere deelnemer 1 betaalpas In 
de envelop gedaan, en elk gidsenkoppel kreeg samen 1 pas. We hebben de t:ldsen samen ma ar 1 pas 
gegeven, omdat we anders krap zouden zitten met e>ctra passen (die nog steeds verkocht werden 
voor 1,50 blj de kassa). We hadden dit jaar preclesgenoeg passen, ma ar ik raad jullie aan om de 
gldsen 2 passe n te geven, en dus meer bet;ialpassen te bestellen. 

Opwaardeersvstemen 
We hebben 8 opwa ardeersystemen lngezet Oeze 8 he h je vooral op de ee rste d ;ag nodlg, omdat 
ledereen dan zijn/haar pasje nog moet opladen. Dag twee hebben we op onte evenementen 6 
systemen neergezet, en op de laa tste twee dagen had den we le1kens4 oplaadsystemen. In principe 
is dit een goedeverdeling, maar tegen het eind van de week zulfen zeet weinlg me n sen nog moeten 
opladen, dus je zou ook kunnen overwegen om op dondll!' rdag sle chh 2 system ll!'n neer te zetlen. lk 
denkdat dit ook ll!'rg afhangt van de hoeveelh eld bll!'schlkbare u ewers. 

Oaarnaast hebben we besloten om steeds 1 cashkassa te doen (behalve wanne er we 8 
oplaad'punten hadden, dan hadden we 2 cash-kassa's). Pinnen is een stuk velllger e n makkelljker 
voor ons dan belalen met cuh, maa r omdat we toch blfna 500 Internationale studenten hebben, 
mo et er altijd een cash-kassa zifn. Zij hebben nam elijk nog nlel a ltljd een plnpn, en de 
pinautomatll!' n zijn nlet geschlkt voor credltcard. Dlt laatst e he bben we zelf ingesteld, omdat mensen 
die met crediturd bela le n, en soms ook nog kunnen terugboeken op een later moment terwljl er 
dan we! al geld op hun puje staat. !lier zitt en dus meer risico's voor ons aan vttbonden. 
Communiceer in leder geva l goed naar Je Nederlandse dell!'lnemecs dat we voornamelijk me t plnpa s 
werken, dus dat ze geen ca shgeld mee moete n nemen. 

Afwaardeerwslemen 
Oit jaar hadden we een nieuw type afwaardeersystemen: telefoons. We hebben 20 telefoons 
gekregen waar e en app op stond die als kassa werkte. Ongevcer 1 week voorde Eurekakwe ek moest 
lk een lljst (\\campus.eur,nl\sh ;are d\groups\OOS·SV-EUREKA\ 201S\tladia\Cashless 'PlUs' en 
'Departme nts') u nleveren met driinkprijlen en localies, die dan In de ka ssa gezet kon worden. ttet 
Is erg lntig om op een later moment nog nieuwe prijzen/locatles toe te voe gen, dus zorg dat je dlt 
a11emaal op tijd weet. 

In princlpe waren de kass;a'$ makkelijk in gebrvik voor de barmedewerkers. Wei Is een te\efoon 
natuurlijk makkelijker te stelen dan een enorme kassa. Zorg dus dat fe ee n duidelljke afteke nlijst 
hebt wie de t elefoons van ons krijgen (en we Ike telefoons), let op deze lijst ook om welk evenement 
het gaat, want dan kan ook later snel terug gezocht word en welke omzet bij we1k evenement hoort. 

S.2 lncheck~emen 

We hebben dit jaar 4300 bandjes besteld, waarvan 650 oranje {18-) bandjes. Da arnaast hadden we 4 
incheckbeacons (en voor RbyN zouden we er 2 extra krljgen) en 18 lnchecklaptops voorde 
eetlocati~. lk de:nk da t we een goed a11ntal bandjes hadden besteld, want we hadden er ge noeg 
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over. Je wil niet dat de ba ndjes op een gegeven moment op zljn, dus he t Is belangfijk dat je een 
ruime voorraad hebt, wat wij hadden. 

Beacons/laptops 
We had den zowel bea cons als laptops als inchecksysteem. Oe laptops waren bedoeld voor de 
eetlocalies, maar uiteindelijk hebben we deze ook voor de avondfeesten gebroikt. Met ht:t online 
platform van Tickld konden we name!ijk: heel makkelijk mensen toega ng verschilffen tot de 
eve nemen ten die via de laptop ingecheckt werden, en mensen voor de ze evenementen blokkeren. 
Blj de beacon kon dlt (volgens mil) nlet, m;;iar werd van le voren geUpload wie toegang had tot het 
evenement, en dit kon niet tussendoor gewijzigd worden. 

Ook de lnformatie van d e laptop~ Is na anoop ve:el duldelljker da n die van de beacons. Oe laptop· 
lncheckgegevens kunnen we via het pliitform nog bekljken. Hier kunnen we per k>cati e en 
evenement kijken wie zkh hoe laat heeft ingecheckt. Ook kan je per persoon opzoe ken waar fem and 
zich heeft ingecheckt, en bij welk groepje hii/zij hoort. Oaarnaast konden we tljdens de week dus 
makkelljk per persoon of groepje de eetlocatie wijziJ;en, of toegang verscharten/blokkeren tot de 
avondfeesten. Van de beacons hebbe n we ll!'nkel een vage excell·liJst vol \nchcckgegevens gekregen, 
een stuk minder overzlchtel!jk en handig dan de gegevens op het platform. 

De verenlglngen konden de laptops bij het Service Point ophalen en lnleveren. Ook zlj moesten Mer 
een afl:eken!ljst lnvulle n. Helaas hadden we de lnform atie over de lnchecksystemen pas op 
zondagavond gekregen, waardoor we de verenlglngen piis op maandag alle uitleg konden geven. Oit 
Is erg onhandlg, want zlj werken ook voor het eerst met het sysleem, waardoor zlj zich ook wil!en 
intezen e n het willen uitproberen. 

S.3 Samenwe rking met Tkkld 
BIJ Tic.kld we rken ontzettend aa rdige Jongens, maar de nmenwerking en commu nicali e verliep zeker 
nl et vlekkenloos. lk zal hleronder be~preken wat er mis ging afgelopen jaar. 
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Nict a11ee n maar negalle f 
De umenwerklng met Tlckid wu nlet enkel negatief. Tijdens de week w.mm te erg behulpzaam, en 
ze doen uite indelijk wcl Wiiil is afgesptoken. lk heh geen nare gevoelens aan de umenwerking 
ovetgehouden, maar het Is voor jutlie be!angrljkom teweten hoe zij werken en waar je op meet 
)etten. 

5.4 Aanbeve lingen 
lk raad jultie een aantal dingen aan. Niiimelljk: 

Spreek zo vroec moge!ljk (januari/februari) met ze af om te kijken of jul!ieweer In zee g<ian. 
Mu k hlerblj duldelijke afsprak en e n zorg d<it er dan ook al sne l een kloppe nd contract ligt. 
Spreek dan ook al data af waarop bepaalde dingen aangeleve1d mocten word en (1oals onze 
logo's), 1odat daar geen verglsslngen over kunnen ontsta an. 
Zorg dat je ruim voor de week <i i de briefing he bt gehad. Dan weet je nametijk wat jc kan 
verwa,hten, en hn Je hler blj de laahte veorbereldingcn rekenlng mee houden 
Maak geen gebruik me er van beacons, maar enkel van laptops met toegang tot het platform 
Zorg dat je 2 hoofdcrewers hebt die je enkel lndeelt op Tic:kid. Zij meeten a lies wete n, en 
kriJr;en oak veel verantwoordelijkheld. Blj ons was Na dia de gene uit de commissie die a lies 
had voorbereld voor llckid, en Ca s was al~ pennlngmeeste r tljdens de week veel betrokken 
bij de oplaadsysteme n. Het Is echter onmogelijk voor e en commlssie lld om tlch me t heel 
Tickid bezig te houden tijdens de we ek. Je bent vaak niet bij heel het evcnemenl aanwezii, 
of bent met and ere dingen bezig. Hierdoor hebben wlJ bljvoorbeeld nlet over aide beacons 
gebruikt, wat onUettend ionde is. 
De ve re nlgingen moeten voor de week al e en goede briefing krljgen hoe het lnchecksystfl'em 
werkt. Wij hfl'bben Tickid st eedsge$t;iilkt omdat we meer informatie over de eel· 
lncheckzuilen wild en (wanneer krijgen de verenlgingen deze, hoe werkt het elc.). 
Ultelnd elijk had den we deze informatie ook pas 1:0ndagavond. 
Kijk of het mogelijk Is om blj de vereniginr;en ' s nachts ook het inchedrsysteem te gebruiken. 
Geblokkeerde memen hcbben dan oak geen toegang tot de verenigingen. 
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~ 
Het betaalpassensysteem werkt goed, Is duide1ijk en veel minder gedoe dan muntjes. Wij r<iden ju Ille 
aan hier sowieso mec door te ga an. Zorg wel dat je op tijd een briefing krijgt, ee n duidelijke 
aftekenlijst maakt voorde telefoons, e n vraagvoor het e:oede doel op t ijd aan dat hier een 
af\aadbeacon voor Is (een beacon waar men.sen hun pasje tegen kunnen houden die hetgeld eraf 
haalt, iodat wlj weten dat het voor het Goede Ooel beslemd is). 

fncheckwstemen 
Wlj zitten te twijfelen of de inchedcsyslemen het r.eld waard zijn. 

Positief: 
Wij kunnen me nsen blokkeren, zonder dat we het bandje heeven door te knippen 
Via het platform kan per persoon of pet grnepje de inchechctiviteiten bekeken word en. 
Hct ilVOndeten kan makkelijk en goed geregistreerd worden. 

We hcbben kloppende cljfers over het aant;il bcioekers. 

Negatief: 
Het is ve el werk om de declnemersenveloppen In te pakken. federeen meet het fubte 
bandJe In zljn/haar envelop hebben iitten, en dit levert vooral blj de voorbereidingen en op 
maandag veel cedol" op. 
Tijdens de week zelf Is het e en logiit!ek gedoe om het systeem daadwerkelijk te gebrulken. 
fr mo et van te vorcn goed uitge dac.ht word en wanneer wat waarheen moet, en tijden§ de 
week moeten hicr ten mlnste twl"e crewe rs ve_rant\'mordeHjkvoor zljn. 
Je bent erg afhanke!ijk van Tlckld, ook tljdens de w eek, emdat we bij fouten In het systeem 
ofproblemen met inchecken dit nlet zelf diced konden oplossen. 

Oe grote vraag is: Is het sys teem het C"-ld waard? 
lk bl'.n er nog nlet over ult. 

'------HI Ii I 
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Webshop (Lisa) 

Voor de kaarNe1koop voor de Launchparty heb lk dezelrde web shop als het afgelopen Jaar ge bruikt, 
nameUjk dewebshop van het ESSC en SG Erasmus. lk heb een a fspraak gemaakt met Kirstin 
Febe1wee van SG Erasmus, om het een e n and er uilgelegd te krljgen. Via webshop.essc.eur.nl/admln 
kun Jc de webshop beht?ren. Het wachtwoord ••••• 

Als je ingelogd bent, klik je op 'cata!ogus' en vervo!gens op Eureka. Je komt nu in de afdeling Eureka. 
Er staat een evenement, namelijk de la unch Party, maar deze staat op offline. Je zlet rechts een 
plutje stun met htt logo van 2015. De ze kun fe wljzlgen In Jullie logo door op 'browse' te klikken. 
Als je een nieuw feest wilt loevoegcn, druk je op 'nieuw artikel'. Vul alle gecevera en ve rmeld In de 
naam van het fe est Eureka . Alie aanmeldingen In deze webshop komen In een algemene lnbox. Als 
er Eureka in de naam staat, wordt de mail doorgestuurd naar ons. Ook hi er kun je e en plaatje 
uploadl"n. Als er meerde re reesten 1ljn1 maak }e ook meerdere a rtikelen u n. 

l<lik vervolgcns op 'artikelopties'. Hier kun je rege len dat het cetd wat men bet a alt ookdaadwerkelijk 
bij ons terecht komt. Hicrvoor heb Je een WSS·ele ment nodig (vraag deze aan je penningmeester, blj 
ons was dit Hl"t grootboeknummer is-. 

Mensen kopen een h artje via een ERNA·account. Mochlen ze dlt nlet hebben, moet leman d anders 
kaartjes voor hen kopen. Oaarnaa st is het ook slechts mogelijk om via Idea l te betalen. Als mensen 
een kaartje kopen, iijn zij nie t verplicht bepaalde ge gevens in le vullen. Van de ene persoon krijg Je 
dus meer info dan van de andere persoon. 

Als de kaar1Jes gekocht 2ljn moet Je handmatlg een bevestiglngsmall sturen naar de1e personen. Ste! 
een standaard ma iltje op en verstuur deze naar deze personen. Zet ze vervo1gens op de gastenlij~t 

met het aantal kaartjes wat ze hebben gekocht. Wij hadden hler een aparte gastenl1ht·ing;mg voor 
gemaakt. 
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Tijdens de Eurekaweek 

Oe week waar jullie zo lang naar toe hebben gewerkt, is e indelijk aangebtokenl Hier wat algemene 
tips voor tijdens de week: 

Wissel ledere dag van schoenen. Je loopt ontzettend veel waardoor je heel snel zere voeten 
ktijg t 

Eet en drink genoeg! 
Zorg dat je van te voren al kljkt of jouwbelmfnuten toerelkend genoeg zljn voor tljdens de 
Eureka week, en verhoog het and ers eenma!ig. Je zult tljdens de week veel bellen en dit 
moet niet belachelijk veel gaan kosten omdat je bu it en je bu ndel belt. 
Vraag, als dat nodig is, Oud Eureka om hulp. Zij weten wat jullie doormaken en vinden het 
el!en probleem om etgens bij te springen a!s ju!lie handen le kort komen. 
De eerste dac van de Eurekaweek duurt voor Je gevoel eindeloos, maar da arna vliegt hl"t 
voorblj. Het kllnkt heerlijk die.ht:, maar sta bij ieder evenement even stil, kijlt om je heen en 
we es t rots op w at Jc hebt neergezet. Voor Jc het we et is het alweer donderdagavondl 
Als Jc nog wat enercie over hebt, ls het leuk om langsde stud entenve renigingen te gaan 's 

avonds. Wij waren van plan om iedere avond (behalve donderdilg) 2 vcrenlgingen te 
bezoeken. Uiteindelijk. zijn we maandag naar RSC en RVSV geweest, en woensdag naar SSR. 
lfet is loch we l erg le uk om zelfook even de sfeer te pro even va n de verenigingsfeesten, dus 
we raden jullle zeker aan om dat ook le prob erenl 
Evalueer ledere a vond even kort na, bespreek wat goed glng en wat minder, maar sluit het 
sowleso op een posltleve manler af. 
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Na de Eurekaweek 

Vrijdag 
Vlijd•& zijn jullie helemHI kapo1, mHr moet er noa steeds veel cebeuren. Bespreek voor de 
Eurekaweek hoe fultie dtze vrljcba wllltn lnvullen. De volgeode zabn moeten 1ebeuren: 

Slapers wekken • oprulmen sportatbouw. Doe dit met heel de comm Issie samen, d•n Is he t 
sneller voorblJ 
Teruabrengen v•n spullen (laptops, plnautomaten, portofoon1, Tlckid-spullen). Wlj hebben 
het meeste laten ophalen. 
Uitladen van de aulo's 
lee&h•len van de cehuurde kameu 
Ovr:rgebleven eten en dtinken {en tu ju ) laten ophalen door Voedselboink /Leger des Hells 
We&bren.cen van de auto's 

Daarna Is het weekend cm mag lcdereen nHr hul1 en even helemnl niks do en I 

En verder 
Muk rulm van te voren ahpnken over hoe ju Ille hot na de Eurehweek gaan aanpakke:n, 
bijvoorbeeld omdat mensen vahntles wmen plannen. Sommlge zullen de week na de Euu!:kaweek 
altes wilfen afronden, terwi/l anderen Julst even helemHI nlets wi11en doen en In september weer 
productieJworden, De volgende iaken moeten In leder ceval no1 cedaan worden: 

Bedankkur1jts versturen 
Evaluatie met partljt n en contac:tpenonen 
Enquete etuit sturen 
OVerdt•cht schrijven 
Optuimen 
Wervlnc van de nleuwt commlssl• (dtit start Je al eerde:r op, maar krijf1 na de Eurehweek 
zijnplek) 
financifle afrondlnc 
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