
 

Notulen Overleg 16-01-2016 
 
Aanwezig: Osiris, So NHL, IO Vivat, Dionysus, Navigators, StuRa IHM,  Reholitas, 
Sempiternus, Salutem, Sv Magiso, Wolwêze, IBOS bestuur, Sv Increase, Sv 
USMEM,  
 
Welkom 
 
Nieuws 
Er wordt veel gesproken over ons initiatief, steeds meer partijen willen 
meewerken. Ook de gemeente lijkt veel betrokken te zijn bij de integrale 
introductiedagen. De Gemeente gaat in samenwerking met het IBOS kijken naar 
hoe het geregeld gaat worden met vergunningen. Een aparte regeling komt er 
waarschijnlijk voor  de introdagen/week. MBO scholen willen ook graag 
meedoen. Ruark heeft een gesprek gehad met het Friesland college. Een groep 
studenten van het leerbedrijf ondernemen sluit aan bij het introductiepanel. In 
het komende overleg geven zij meer uitleg over hun plannen. Jouke de Vries van 
RUG heeft voorgesteld na te gaan denken over het betrekken van de provincie 
Friesland bij het plan. Op dinsdag 25 januari gaan Nina en Ruark naar de 
vergadering van Stichting Leeuwarden Studiestad Wij als introductiepanel 
kunnen eigenlijk pas verder als uit die vergadering het mandaat is gekomen dat 
we daadwerkelijk aan de slag kunnen. Tijdens dit overleg moet de “GO” voor de 
introweek gegeven worden.  
 
Naam 
Via de IBOS Facebook een poll aanmaken over de naam van de introductieweek.  
WIL: Welkom in Leeuwarden 
LID: Leeuwarden Introductie Dagen  
Er is nog geen consensus over de naam van de introductieweek.  
 
Stura IHM 
Tijdens dit overleg is er een bestuurslid, Jasmijn, aanwezig van de studentenraad 
van Hotelschool Stenden. Ook zij hebben lucht gekregen van de ontwikkelingen 
en wilden een keer mee kijken met de gang van zaken om een beter beeld te 
schetsen van het introductiepanel.  
  
Commissies en Bestuur: 
Er zijn verschillende activiteiten die georganiseerd moeten worden. Tijdens het 
overleg zijn deze activiteiten gedefinieerd en de aanwezigen zijn opgedeeld 
onder deze zogenaamde commissies. Deze commissies zijn richtlijnen en staan 
nog niet vast, de mensen die afwezig waren zullen zich bij een van deze 
commissies aan moeten sluiten. Om toch sprongen te maken in het 
introductieweek proces zijn de verschillende commissies gaan brainstormen.  Zij 
zullen verantwoordelijk zijn voor het overdragen van de ideeën naar het 
uiteindelijke productie team, daarnaast zullen zij er voor waken dat de ideeën 
ook zodanig worden uitgevoerd. De uiteindelijke productie zal in handen zijn van 
een productiebureau en/of Leeuwarden Studiestad. Belangrijk hierbij is dat het 
introductiepanel de motor blijft achter het organiseren en bedenken van de 
introductie. 



 

 
 
 
 
Naast de commissies komt er een overkoepelend “bestuur” zijn dat zorgt dat alle 
ideeën en uitwerkingen daarvan samen komen. Daarnaast zijn zij afgevaardigden 
van het introductie panel. Deze zal bestaan uit: Nina, Ruark, Rik en nog een nader 
te bepalen lid van het intropanel die aan het VHL studeert.  
 
Commissies:  
Marketing: Bas & Anne 
- Social media: Facebook, Instagram, Snapchat Filters, Youtube (Vlogs voor en 
door nieuwe studenten)  
- Promoten door acties en prijzen uit te reiken 
- Krant  
- Promotie in “Opendag informatie boekje” (voor de volgende open dagen!)  
- Logo moet pakkend zijn (Posters, Zadelhoezen, zonnebrillen etc. )  
- Punten spaar systeem voor korting op kroegen/restaurants/koffie in kantines 
tijdens en na de intro-week.  
- Interactief polsbandje (Betaalmiddel, 18+ identificatie)  
 
Opening: Frenky, Femke & Dieuwertje 
- Zaailand 
- Festival vorm: Muziek, spetterende host etc.  
- Opening door bekende Fries(en): Jelle B, Tim Douwsma, Ferry Doedens 
- Na de inschrijvingen (12:00/13:00)  
- Route vanaf het station (bijv. Lange rode loper met duidelijke bewegwijzering)  
 
Inschrijvingen/Huizenzoekdag: Tomas & Rik 
- Inschrijving bij De Harmonie: Goed te bereiken, Korte looproute vanaf Station.  
- Inschrijving lang open zodat mensen uit alle hoeken van het land kunnen 
komen. Van 9 tot half 1 inschrijving. Groepjes vormen etc. 
- Huizenmarkt bij de Neushoorn: Huidige en nieuwe studenten + aparte 
internationale stand 
- Huisbazen en woningcorporaties uitnodigen, alleen zij die op de “Groene Lijst” 
staan.  
- Eerst inschrijvingen dan bezoekje brengen aan huizenmarkt   
- website maken met de “Groene Lijst” 
 
Sporten: Koen, Niels & Eline 
- Belangrijkste is dat de sportdag een relaxte, doch motiverende sfeer geeft voor 
de studenten.  
- In een groot park (Dat wel makkelijk te bereiken is vanuit het centrum)  
- Suppen door de grachten 
- Sportverenigingen van Leeuwarden benaderen 
- Studentensport Leeuwarden benaderen 
- Studenten van het CIOS laten meewerken tijdens deze dag 
 



 

F&B: Sharida, Jasmijn & Puk 
- Lokale Horeca bedrijven laten sponsoren 
- Alumni met foodtrucks voor het Get to Know the City event bijv.  
- Tijdens de introdagen een studenten daghap in verschillende restaurants 
- Spaarsysteem 
- Bedrijven benaderen voor bijv. sponsoren drinkflesjes  
 
Veiligheid: Jeanine & Roseanne  
- EHBO vereniging Frieland 
- MBO opleidingen betrekken (beveiliging, EHBO etc.) 
- Yannick Jonathans(gemeente) crowd management, veiligheidsplannen ed.  
 
Get to Know the City: Koen, Niels & Eline 
- De bij de inschrijving gemaakte groepen laten rouleren tussen verschillende 
pleinen/straten 
- Typisch Leeuwardse locaties bezichtigen/bezoeken onder het genot van een 
hapje en drankje om het vrijblijvend en studentikoos te houden 
- Doel: Warm en open gevoel creëren door Horeca de deuren letterlijk open te 
laten gooien.  
- Knaek-pas hieraan koppelen, Deze up to date maken. Met betere bedrijven. Skip 
van der Lande is stadsmanager, deze hiervoor benaderen. 
 
Bier cantus: Leonie, Jelle & Dennis 
- Locatie: Zaailand, Oldehove of Blokhuispoort 
- Biertafels: Thema  (Schlager Muziek, Friese liedjes zoals Wonskip, 
Studentenliederen)  
- Ceremoniemeester, Bestuursleden over de locatie die controleren 
- Plastic Pullen 
- Friese hapjes rondbrengen 
- Aparte 18- tafels waar 0% Alcohol geschonken wordt.  
- Semi-Verplicht, maar wel ontspannen en weinig pressure  
 
Afsluitend feest  
Hierover is nog niet gebrainstormd, dit zou vervuld kunnen worden door hen die 
afwezig waren. (o.a. Sv Nes, Sv Trias Politica, Community, Run CMD)  
 


